




قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : نایعیش 

: هدنسیون

تسود يردان  یلع 

: یپاچ رشان 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : 13نایعیش 

باتک 13تاصخشم 

13هراشا

19تسرهف

يدمحاریوب يراصنا  داتسا  35همدقم 

41راتفگشیپ

شهوژپ 47تایلک 

: هلئسم حرط  - 147

: عوضوم باختنا  تلع  هزیگنا و  - 250

: شهوژپ هنیمز  رد  دوجوم  یملع  راثآ  یبایزرا  هدیکچ و  - 351

: شهوژپ يروآون  - 456

: یلصا شسرپ  - 556

: یعرف ياهشسرپ  - 656

(: هیضرف  ) هراگنا - 757

: شهوژپ شراگن  زا  فده  - 857

: شهوژپ شور  - 957

: شهوژپ یهد  نامزاس  - 1058

قارع نایعیش  خیرات  لوا : 59لصف 

59هراشا

(1914  ) ینامثع ییاور  نامرف  نایاپ  ات  شیادیپ  زاغآ  زا  قارع  نایعیش  تسخن : 61راتفگ 

هعیش شیادیپ  61فلا -

هعیش نییآ  قارع و  62ب -

1533م)  – 1914  ) قارع نایعیش  ینامثع و  يروتارپما  65ج -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامثع تسد  رد  قارع  - 165

نایعیش هاگ  هانپ  قارع  - 267

67هراشا

قارع رد  یسراپ  هعیش  ياملع   : 1-268

قارع رد  هعیش  نایدنه   : 2-270

قارع رد  هعیش  نایسراپ   3-271

قارع ینید  ياهرهش  - 372

72هراشا

فجن  1-373

البرک  : 2-376

76هراشا

البرک رهش  لاغشا  مهم  78ياهدمایپ 

نیمظاک  3-379

ارماس  : 4-380

هعیش نییآ  هب  برع  ياه  هلیبق  شیارگ  - 482

قارع رد  برع  هلیبق يا  ياه  ینامیپ  مه  اه و  هلیبق   : 1-482

اه ینامیپ  مه  اه و  هلیبق  نایم  رد  هعیش  نییآ  هب  شیارگ  لماوع   - 2-485

85هراشا

نایباهو شزیخ   - 1-2-486

ینابایب ياهرهش  رازاب –  ناونع  هب  البرک  فجن و  درکلمع   : 2-2-488

تارف بآ  نایرج  رییغت   3-2-490

اه هلیبق  ناکسا  ياتسار  رد  ینامثع  تسایس   4-2-491

اه هلیبق  نایم  رد  اهدیس  اه و  لاکرس  شیادیپ   3-495

95هراشا

اه لاکرس   : 1-3-495

اهدیس  : 2-3-496

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید لماوع  : 4-498

يورگون تشرس  - 5100

نایعیش ربارب  رد  ینامثع  تسایس  - 6105

2003م)  ) هدحتم تالایا  لاغشا  ات  1914م )  ) ناتسلگنا لاغشا  زا  قارع  نایعیش  مود : 109راتفگ 

1914م)  – 1921  ) نایعیش ناتسلگنا و  109فلا -

ناتسلگنا تسد  رد  قارع  - 1109

لصیف هاش  ندیسر  تردق  هب  رد  ناتسلگنا  شقن  - 2110

لصیف هاش  ندیسر  تردق  هب  رد  نایعیش  شقن  - 3112

نایعیش ربارب  رد  ناتسلگنا  تسایس  - 4114

(1921-1958  ) نایعیش یهاشداپ و  میژر  118ب -

یسایس هاگیاج  - 1118

یعامتجا يداصتقا - هاگیاج  - 2120

(1958  - 2003  ) نایعیش یبالقنا و  ياه  میژر  122ج -

یسایس هاگیاج  - 1122

یعامتجا يداصتقا - هاگیاج  - 2126

نایعیش نیون و  قارع  مود : 129لصف 

129هراشا

قارع رد  هعیش  ياهنایرج  اههورگ و  تسخن :  131راتفگ 

131هنیشیپ

131هراشا

یعیش يارگ  مالسا  ياهنایرج  134فلا -

134هراشا

قارع یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  - 1135

قارع یمالسا  هوعدلا  بزح  - 2139

( یمالسالا لمعلا  همظنم   ) قارع یمالسا  راکیپ  نامزاس  - 3144

هعیش یسایس  ریغ  یتهاقف و  ياهنایرج  145ب -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


145هراشا

یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  هزوح  - 1145

ییوخ مساقلاوبا  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  هزوح  - 2148

ردص هللا  تیآ  هزوح  - 3150

يریاح مظاک  دیس  هللا  تیآ  . 4152

اهرالوکس اه و  لاربیل  153ج : 

158ماجرف

تردق رد  قارع  نایعیش  مود :  161راتفگ 

161هراشا

هدحتم تالایا  يوس  زا  گرزب » هنایمرواخ  حرط   » يارجا 161فلا -

161هراشا

گرزب هنایمرواخ  حرط  یگتسیاب  هنیشیپ و  - 1163

گرزب هنایمرواخ  حرط  ياهراک  هار  اه و  فده  - 2168

گرزب هنایمرواخ  حرط  لخدم  قارع ، - 3170

قارع یتیعمج  تفاب  172ب -

172هراشا

نایعیش - 1173

اه ینس  - 2175

دادغب یتیعمج  تفاب  - 3176

یتاباختنا ياهدنیارف  یتیعمج و  تفاب  نیون ، قارع  - 4179

قارع نیون  یساسا  نوناق  181ج -

نیون قارع  رد  یسرپ  همه  تاباختنا و  - 1181

قارع نیون  یساسا  نوناق  - 2183

یساسا نوناق  ياهیگژیو  - 3186

نیون یساسا  نوناقرد  نایعیش  هاگیاج  . 4187

نیون یساسا  نوناق  ینس و  ياهبرع  - 5189

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیش تیعجرم  يربهر  شقن  192د -

192هراشا

ینونک قارع  رد  هعیش  تیعجرم  - 1193

یناتسیس هللا  تیآ  هعیش و  ینامیپ  مه  - 2197

199ماجرف

ناریا هقطنم و  رب  نآ  تاریثات  قارع و  رد  نایعیش  روهظ  موس : 201لصف 

201هراشا

هقطنم رد  نایعیش  یتیعمج  یسایس و  ییایفارغج - هاگیاج  هب  یهاگن  هعیش ؛ کیتیلپویژ  تسخن : 203راتفگ 

نایعیش هقطنم يا  هاگیاج  تیعمج و  203فلا -

هعیش ياه  هقرف  206ب -

206هراشا

یماما هدزاود  نایعیش  - 1206

ناریا  : 1-1206

206هراشا

یبالقنا ناریا  یجراخ  207تسایس 

ناجیابرذآ يروهمج   : 2-1209

ناتسناغفا  : 3-1210

دنه هراق  هبش   - 4-1214

برع نایعیش   : 15215

215هراشا

قارع  - 1-5-1218

هعیش سراف  جیلخ   : 2-5-1222

222هراشا

يدوعس 223ناتسبرع 

226نیرحب

230تیوک

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


233رطق

یبرع 233هدحتمراما 

233نانبل

( نایولع  ) يولع نایعیش  - 2237

هیکرت :1-2237

هیروس  : 2-2238

( یماما تفه   ) یلیعامسا نایعیش  - 3240

هنایم 240يایسآ 

( یماما جنپ   ) يدیز نایعیش   – 4241

241نمی

242ماجرف

نآ هقطنم يا  ياهدمایپ  قارع و  رد  نایعیش  روهظ  : مود 245راتفگ 

( اهنآ نایم  ياهقطنم  هنزاوم  رییغت  ربماتپس 2001 و  زا 11  سپ  تالوحت  وترپ  رد   ) هقطنم رد  ینس  هعیش و  هطبار  245فلا -

هیاسمه ياهروشک  قارع و  تالوحت  249ب -

249هراشا

نیرحب 252ا -

ناتسبرع - 2253

هیروس - 3256

ندرا - 4258

تیوک - 5260

نانبل - 6262

هیکرت - 7263

لییارسا - 8266

267ماجرف

ناریا رب  یعیش  قارع  ياهدمایپ  یسررب  هعیش  قارع  ناریا و  : موس 271راتفگ 

ناریا روحم  هعیش  یجراخ  تسایس  271فلا -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


قارع نایعیش  ناریا و  275ب -

ناریا یلم  تینما  عفانم و  رب  یعیش  قارع  ياهدمایپ  278ج -

تبثم ياهدمایپ  - 1278

ناریا هقطنم يا  نمشد  نیرتگرزب  ینوگنرس   : 1-1278

هقطنم يا ییاهنت  زا  هعیش  نییآ  ناریا و  جورخ  قارع و  تموکح  رد  ناریا  نادحتم  روضح   : 2-1281

يداصتقا ياهتصرف   : 3-1288

288هراشا

یفنم 289ياهدمایپ 

مق هزوح  هاگیاج  دیدهت  فجن و  هزوح  هرابود  قنور   : 1-2289

( مق تنس   ) هعیش تموکح  یناریا  هاگدید  تیعورشم  هاگیاج و  دیدهت  و  فجن ) تنس   ) هعیش تموکح  ور  هنایم  هاگدید  تیوقت   : 2-2293

يژرنا رازاب  رد  قارع  ناریا و  تباقر  يداصتقا و  لیاسم   : 3-2298

رالوکس نایعیش  يزوریپ  یقارع و  مسیلانویسان  تشگزاب   : 4-2301

ناریا ینیمزرس  یگچراپ  کی  تابث و  رب  نآ  ياهدمایپ  قارع و  رد  مسیلاردف  راتخاس  تیبثت   : 5-2304

( اکیرمآ  ) قارع نارگ  لاغشا  يوس  زا  ناریا  یمالسا » يروهمج   » تیدوجوم یماظن  دیدهت   : 6-2306

ینس برع  ياهروشک  ناریا و  نایم  طباور  یگریت  اهینس و  شنکاو   : 7-2307

310ماجرف

: يریگ 315هجیتن 

Abstract322

« ذخآم عبانم و  »327

یسراف 327عبانم 

327اهباتک

اه 330هلاقم 

یتنرتنیا ياه  338هلاقم 

اه هلجم  اه و  341همانزور 

اه ینارنخس  اهوگ و  343تفگ و 

 ( ENGLISH SOURCES  ) یسیلگنا 345عبانم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


BOOKS345

ARTICLES350

OTHER ARTICLES356

WEBSITES360

زکرم 367هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : نایعیش 
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یلم عفاـنم  تینما و  رب  نآ  ریثاـت  قارع و  هدـنیآ  یـسایس  راـتخاس  رد  ناـنآ  هاـگیاجو  شقن  قارع : نایعیـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.یسانش هعیش  یناهج  عمجم  يارب ] [ ؛ يدوسهب يداجس  یلع  دیس  راتساریو  تسود ؛ يردان  یلع  فلوم  ناریا / یمالسا  يروهمج 

.1386 رهم ، هنایشآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.هشقن روصم ، .ص : 344 يرهاظ :  تاصخشم 

5-5-94976-964-978 لایر :  35000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  344 ؛ .ص 309 - همانباتک : تشاددای : 

قارع هعیش --  عوضوم : 

همانتشذگرس هعیش --  عوضوم : 

قارع یجراخ --  طباور  ناریا --  عوضوم : 

راتساریویلعدیس يدوسهب ، يداجس  هدوزفا :  هسانش 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانش 

ن16ش9 1386  / BP239 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/53 ییوید :  يدنب  هدر 

2195502 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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يدمحاریوب يراصنا  داتسا  همدقم 

يا هداـعلا  قوـف  تیمها  زا  تیعورـشم  تسادـق و  یـسایس ، ییاـیوپ  کیژولوئدـیا ، یتدـیقع و  ياـنغ  دادـعت ، رظن  زا  قارع  ناـیعیش 
.دنتسه رادروخرب 

تموکح نیلوا  یلصا  زکرم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یـصو  ینامرهق  اب  مالـسا  ردص  ياه  هسامح  نیرتگرزب  راگدای  قارع 
.دیدرگ سیسأت  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  كرابم  تسد  هب  هک  تسا ، یمالسا  یعیش و  بان 

یلـصا و نطوم  هدوب و  يداـمتم  راـصعا  نورق و  یط  رد  یعیـش  تاـعلاطم  یلـصا  نوناـک  فرـشا  فجن  تیروحم  اـب  قارع  روـشک 
.تسا هدمآ  یم  باسح  هب  عیشت  ناهج  يزکرم 

تالوحت ياراد  هقطنم  عیشت ، هیلع  یبهذم  هنالهاج  دیدش  تابصعت  ینس و  تیلقا  زا  روج ، ماکح  نیطالس و  تیامح  اب  هنافسأتم ، اّما 
، هجنکش راتشک و  .تفرگ  رارق  لماک  ياوزنا  رد  هعیـش  ینـس ، تیلقا  يرترب  يا و  هقطنم  نزاوت  رییغت  اب  .دیدرگ  ياهدمع  تارییغت  و 

هدرتسگ ضیعبت  تیمولظم ، تیدودحم و  دیعبت  تراغ و 
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.دیدرگ زاغآ  نایعیش  هیلع  ریگارف  و 

رجز تیرثکا  نیا  یعامتجا  يدرف و  قوقح  ندـش  عیاض  ینوناـق و ....  يداـصتقا ، یـسایس ، یگنهرف ، یبهذـم ، ياهـضیعبت  عاونا  اـب 
.دیسر جوا  هب  هدش  درط  هدیشک و 

.دنتشادنرب تماقتسا  هزرابم و  زا  تسد  زگره  نایعیش  نیب  نیا  رد 

رد روشرپ  نانچمه  نایعیش  مادص ، تیمکاح  رخآ  هرود  رد  هژیو  هب  ناوارف  بئاصم  اه و  يریگتخس  اهقانتخا ، اهراشف ، همه  دوجو  اب 
.دندادیم همادا  دوخ  هزرابم  هب  رتراوتسا  رتخسار و  یبهذم و  لامعا  ماجنا 

هعیـش یمومع  زیخاتـسر  هکنیا  ات  دـندشن ، لئاق  دوخ  روشک  یـسایس  روما  رد  نایعیـش  تکراشم  يارب  یقح  هاگچیه  قارع  ناـمکاح 
.دیدرگ زاغآ  شیوخ  زاس  تشونرس  روما  یسایس و  هنحص  رد  قارع 

راثآ و أشنم  تعرس  هب  دناوت  یم  یهالا  ینیب  ناهج  کیژولوئدیا و  متسیس  اب  زیتس  ملظ  یبالقنا ، ارگ ، ماجرف  یبتکم  ناونع  هب  عیـشت 
.دهد تاجن  ار  نایعیش  تیاهن  رد  هدیدرگ و  یسایس  یعامتجا و  ناوارف  ياهدمایپ 

نایقارع و يارب  تمظع  اب  نیون و  يا  هدنیآ  تراشب  مادص ، ثعب  ماشآ  نوخ  كافس و  میژر  لالحمضا  گرزب ، زیخاتسر  نیا  هجیتن 
تیعجرم يدیلک و  شقن  راذگ ، نیا  دادیور  نیرتزیگنا  تفگـش  .دیدرگ  هعیـش  تیرثکا  هب  عورـشمان ، ثعب  تیلقا  زا  تردـق  راذـگ 

رد اـملع ، يدـج  تکراـشم  يربـهر و  نینچمه  .تسا  هدوب  نایعیـش  تیرثـکا  هب  نوزفازور  یـشخب  تسادـق  تیعورـشم و  رد  هعیش 
تیاده تیامح و 
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راتخاس يورـشیپ ، بئاصم  اه و  هنتف  اب  هلباقم  رد  نانآ  یگچراپکی  يروبـص و  لاس ، اههد  یط  نایعیـش  راد  هنماد  هدرتسگ و  هزراـبم 
گرزب و ياهرهـش  تختیاپ و  رب  نانآ  یماظن  یتیعمج و  طلـست  یعیـش ، هبرجت  اب  ياه  بزح  اه و  هورگ  یماظن  ینامزاس و  دنمورین 

.تسا هدوب  قارع  روشک  رد  هعیش  تیرثکا  هب  تیلقا  زا  تردق  راذگ  رد  راذگریثأت  لماوع  نیرتمهم  هلمج  زا  قارع ، مهم 

نآ یئارجا  دنور  عیرـست  رد  قارع  لاغـشا  هلمح و  اب  نایعیـش ، هب  تردق  راذگ  نیا  خـیرات  ینیب  شیپ  اب  رگلاغـشا  ناهارمه  اکیرما و 
.دنا هدوب  راذگریثأت 

جیورت یناسنا ، يورین  يدوبان  رامثتسا و  یلم ، ياهتورث  یعیبط و  عبانم  نئازخ ، نیافد و  ندرب  امغی  هب  نارگلاغـشا  یلـصا  فده  هتبلا 
تیاـهن رد  یـشیجلا و  قوـس  ساـسح  قطاـنم  رب  طلـست  تفن ، هلمج  زا  يژرنا  میظع  عباـنم  هـب  یباـیتسد  یقـالخا ، طاـطحنا  داـسف و 

.تسا هدوب  یعیش  تموکح  لماک  رارقتسا  زا  يریگولج 

هنتف همه  لماع  تاسدقم و  هب  ضرعت  نیهوت و  یبهذم ، هقرفت  اه ، هیامرـس  اهزغم ، رارف  ینما ، ان  یتابثیب ، یلـصا  لماع  لیلد  نیمه  هب 
.دناهدوب حالصلا  رهاظ  نارگلاغشا  نیمه  اه 

نارگلاغشا يارب  مهم  نیا  شریذپ  مدع  هدیدرگ و  يدیدج  هلحرم  دراو  یـسایس  ماظن  یعامتجا و  داعبا  رد  نایعیـش  ینونک  تیلوبقم 
هعماج تیوه  ظفح  رد  ار  دوخ  تمه  مامت  نایعیـش  تسا  يرورـض  اذـل  .تسا  دوهـشم  سوسحم و  ناـنآ  يا  هقطنم  ناگدرپسرـس  و 

بان مالسا  لماک  رارقتسا  ءایحا و  هار  رد  هتفرگ و  راک  هب  یعیش 
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.دنشابن راذگ  ورف  یششوک  چیه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم 

ماجـسنا رد  نمکرت و ...  درک ، ینـس ، هعیـش ، زا  معا  اههورگ ، همه  هدوب و  لقتـسم  هچراپکی و  قارع  روشک  هک ، تسا  نآ  ترورض 
.دنشاب هتشاد  لاعف  يدج و  تکراشم  یّلم  داحتا  یمالسا و 

هب تسا ، یقطنم  مظن  ناهرب و  ریرقت  تلاصا ، دـقاف  هک  ییاوران  ياـهتمهت  یجراـخ ، یلخاد و  هناروزم  ياـه  ینکفا  ههبـش  اـب  هچرگ 
تحت بصعتم  ضرغم و  ای  رواب و  شوخ  ماوع و  ياهینس  زا  یهورگ  نیغورد  ياهتبسن  نیا  لابند  هب  دنهدیم ، تبـسن  مولظم  نایعیش 
يونعم یلام و  یناج و  زا  معا  يریذپان  ناربج  تاراسخ  قیرط  نیا  زا  هدومن و  ینمـشد  تدـناعم و  هعیـش  هیلع  رب  هتفرگ و  رارق  ریثأت 

.دنا هدروآ  راب  هب 

هفیظو  (2){ اوقرفت ًاعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعا  و  }(1) و {  مکیوخا نیب  اوحلصاف  هوخا  نونمؤملا  امنا   } یهالا تایآ  مکح  هب  اما 
داحتا عقاو  رد  هک  دـنیامن ؛ شالت  نیملـسم  تدـحو  داـجیا  یـشک و  ردارب  هقرفت ، زا  يریگولج  رد  تسا ، ناـگمه  ینوناـق  یعرش و 

.تسا هنالهاج  تابصعت  هدوهیب و  ياه  لادج  اهداسف ، اه ، هنتف  مامت  یلصا  نامرد 

اب مالـسا  تما  همه  هدیدرگ و  ریگارف  رهاظ و  مالـسا  گرزب  بهذم  بان  تقیقح  عطاق  نیهارب  عطاس و  لیالد  اب  هک  يزور  دـیما  هب 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  لماک  يوریپ 
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.دنیآ لئان  ترخآ  ایند و  رد  نادواج  يراگتسر  تداعس و  هب  مالّسلا  هیلع  شرهطا  تیب  لها  و 

ياقآ بانج  یسایس ، مولع  دشرا  سانـشراک  اناوت ، ققحم  دنمجرا ، دنمـشیدنا  ملق  هماخ  شوارت  اب  قارع ) نایعیـش   ) نیزو باتک  نیا 
.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  فیلأت و  تسود  يردان  یلع 

هیزجت هب  هناصصختم  یقطنم و  تروص  هب  طبترم ، تاعوضوم  رد  عبتت  ءارقتسا و  ریگارف و  هدرتسگ و  شهوژپ  اب  هتسجرب  ققحم  نیا 
.تسا هتخادرپ  اه  هداد  لیلحت  و 

تسد گرزب  فیلأت  نیا  هب  يراکتبا  بولساو  لکش  هب  هداد و  رارق  قیقد  یسررب  دروم  ار  مهم  ياهدادیور  فلتخم و  بناوج  ناشیا 
نآ زا  هدافتـسا  يرادرب و  هرهب  قح  هب  هک  مداد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  گنـس  نارگ  یملع  رثا  نیا  زا  يددعتم  ياه  شخب  .تسا  هتفای 

.مناد یم  دیفم  قیقحت  ملع و  لها  هژیو  هب  مومع  يارب  ار 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  مهلاثما ، هللا  رثک  ًارجا ، مالسالا  نع  هللا  هازج 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 

يدمحاریوب يراصنا 

21 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


راتفگشیپ

رد نایعیش  ندیسر  تردق  هب  نآ ، یگژیو  نیرتمهم  هک  داهن  ماگ  ینیون  نارود  هب  قارع  لیروآ 2003 ، رد  مادص  میژر  ینوگنرس  اب 
زین هدنیآ  رد  هتـشاد و  هارمه  هب  دوخ  اب  يرایـسب  يا  هقطنم  تاریثات  یلخاد ، هدرتسگ  تارییغت  رب  نوزفا  لوحت ، نیا  .تسا  روشک  نیا 

هتـسیاش یعقاو و  هاگیاج  هب  نیمزرـس  نیا  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  هعیـش ، تیرثکا )  ) هنیرتشیب یلخاد ، حطـس  رد  .تشاد  دهاوخ 
حطـس رد  و  دـناهتفرگ ؛ تسد  هب  ار  روـشک  یـسایس  يربـهر  درک ، تـیلقا )  ) هنیرتـمک هارمه  هـب  دـناهتفای و  تـسد  تردـق  رد  دوـخ 
نوریب دوخ  یخیرات  ییاهنت  اوزنا و  زا  هعیـش  ياه  برع  دیـشاپ و  ورف  اهینـس  یگـشیمه  يرترب  اـب  یتنـس  يا  هقطنم  نزاوت  یجراـخ ،

.دندمآ

یلم عفانم  تینما و  رب  نآ  ریثات  دشابیم و  هچ  قارع  هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نایعیش  شقن  هک  تسا  نآ  شهوژپ  نیا  یلصا  شسرپ 
؟ تسیچ ناریا 

یخرب لوـحت  نیا  تـشاد و  دـنهاوخ  قارع  یـسایس  هدـنیآ  رد  یـساسا  شقن  نایعیـش  هـک  دزاـس  یم  حرطم  شهوژپ  نـیا  هیـضرف  و 
.تشاد دهاوخ  ناریا  یلم  عفانم  تینما و  رب  یفنم  تبثم و  تاریثات 

حرط هلمج  زا  شهوژپ  تایلک  هب  ، تایلک شخب  رد  .تسا  هدـش  لیکـشت  يریگ  هجیتن  کی  لصف و  هس  تایلک ، کی  زا  شهوژپ  نیا 
.تسا هدش  هتخادرپ  شهوژپ  نیا  هنیمز  رد  عبانم  یخرب  یبایزرا  هدیکچو و  هلئسم 
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نایعیـش تیعـضو  يرگ و  هعیـش  هب  برع  ياه  هلیبق  شیارگ )  ) شورگ دنور  قارع و  اب  نآ  طابترا  هعیـش و  خـیرات  هب  تسخن ، لصف 
ربارب رد  اـه  تموکح  نیا  تسایـس  يروهمج و  نارود  ماجنارـس  یهاـشداپ و  تموکح  سیلگنا ، لاغـشا  یناـمثع ، نارود  رد  قارع 
قارع رد  نایعیـش  یبای  تردـق  لماوع  نینچمه  زورما و  قارع  رد  هعیـش  ياـهنایرج  اـههورگ و  مود ، لـصف  رد  .دزادرپ  یم  ناـیعیش 
هقطنم رد  هعیـش  یتـیعمج  یـسایس و  ییاـیفارغج -  هاـگیاج  هب  تسخن  موس ، لـصف  .دوـشیم  یـسررب  هدـنیآ  رد  نآ  میکحت  نیوـن و 

ناگیاسمه و رب  دیکات  اب  نآ  رد  نایعیش  ندیسر  تردق  هب  قارع و  تالوحت  ياهقطنم  تاریثات  سپس  دزادرپیم و  هعیش ) کیتیلپویژ  )
نآ هیـضرف  تابثا  دنور  یـسررب  شهوژپ و  نیا  يدـنب  عمج  هب  يریگ ، هجیتن  شخب  رد  ماجنارـس  و  دوش ؛ یم  یـسررب  ناریا  هژیو  هب 
زا هقطنم  رد  گرزب » هناـیمرواخ  حرط   » يزاـس هداـیپ  نوچ  یلماوع  قارع و  تـالوحت  ینونک  دـنور  هب  هجوت  اـب  دوش و  یم  هتخادرپ 

، یناملراپ ماظن  یسارکومد و  رب  نآ  دیکات  قارع و  نیون  یساسا  نوناق  هعیـش ، هنیرتشیب  اب  قارع  یتیعمج  تفاب  هدحتم ، تالایا  يوس 
قارع يداژن  یبهذم و  ياه  هورگ  رگید  هک   ) قارع هعیش  هعماج  یگچراپ  کی  داجیا  يربهر و  رد  هعیش  تیعجرم  شقن  ماجنارـس  و 

راـتخاس رد  دـنا و  هداـهن  ماـگ  یتشگزاـب  یب  ریـسم  هب  قارع  نایعیـش  هک  دوش  یم  يریگ  هجیتـن  دـنمورحم ،) يداـهن  نینچ  دوجو  زا 
يوس زا  .تفر  دنهاوخ  رامش  هب  نآ  یساسا  ياه  هیاپ  زا  یکی  مک  تسد  دنشابن ، طلـسم  شقن  ياراد  رگا  روشک  نیا  هدنیآ  یـسایس 

.تشاد دهاوخ  قارع  ناگیاسمه  هقطنم و  رد  تردق  هنزاوم  رییغت  رد  یمهم  ياهدمایپ  تالوحت ، نیا  رگید ،

ياه نیمزرـس  میـسقت  رـس  رب  تسخن - یناهج  گنج  نازوریپ  سیلگنا -  هسنارف و  نایم  وکیپ  سکیاـس - دادارق  اـب  هک  قارع  روشک 
يروتارپما یبرع  هنایمرواخ 
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تلایا هس  نوگمهان  دنویپ  زا  روشک  نیا  .درب  یم  جنر  ندوب  یگتخاس  درد  زا  زاغآ  نامه  زا  تفرگ ، لکش  ینامثع  هدروخ  تسکش 
هیاپ رب  و  نیشن ) هعیش  برع  بونج -   ) هرصب و  نیشن ) ینس  برع  زکرم -   ) دادغب نیشندرک ،) لامش -  ) لصوم ینعی  ینامثع  نیـشیپ 
همه رد  ( 1920  ) روشک نیا  يریگ  لکش  ياهلاس  نیتسخن  نامه  زا  ندوب  یگتخاس  .دمآ  دیدپ  ناتسلگنا  یجراخ  تسایـس  ياهزاین 

هب ار  تلایا  هس  نیا  مدرم  تلاح ، نیرت  هنانیب  شوخ  رد  رگا  عقاو ، رد  .دروخیم  مشچ  هب  زین  زورما  هب  اـت  زاـغآ و  نآ  روما  اـه و  هبنج 
ناتسلگنا تین  مینادب ، روشک  نیا  لیکشت  ناهاوخ  راب ، نیتسخن  يارب  لالقتسا  هزم  ندیـشچ  ینامثع و  ناکرت  هطلـس  زا  ییاهر  رطاخ 

يارب تسخن –  یناهج  گنج  زوریپ  ياـهروشک  زا  یکی  ناونع  هب  ناتـسلگنا -  .تفرگ  هدـیدان  ناوتیمن  ار  يروشک  نینچ  داـجیا  زا 
هب نیشندرک ،) لامش  نیـشن و  هعیـش  بونج  رد  هژیو  هب   ) ناریا هطلـس  يریگتردق و  زا  يریگولج  هقطنم و  رد  تردق  نزاوت  يرارقرب 

و نیرهنلا ) نیب   ) نادور ناـیم  رب  ناریا  هطلـس  ذوـفن و  زا  یناـمثع  هلاـس  دـصراهچ  سرت  عـقاو  رد  .درک  مادـقا  قارع  روـشک  لیکـشت 
مظن رارقتـسا  يارب  دوخ  تسایـس  همادا  رد  اهیـسیلگنا  دـش و  لقتنم  اـه  یـسیلگنا  ینعی  اـهنآ  نانیـشناج  هب  قارع ، سدـقم  ياـهرهش 

هنیرتـشیب رب  ینـس  برع  يدـسرد   20 تیلقا )  ) هنیرتـمک ندرک  مکاـح  نآ  زا  رتـمهم  روـشک و  نـیا  داـجیا  هـب  هـقطنم ، رد  یـسیلگنا 
اهدادـخر و لماع  لـیلد و  نیرتهب  ناتـسلگنا ، مادـقا  ود  نیا  .درک  مادـقا  درک  يدـصرد  هعیـش و 20  برع  يدـصرد   60 تیرثکا ) )

 - مه زا  هناگیب  شخب  هس  نیا  نایم  دـنویپ  نونکات  لاـس  داتـشه  نیا  لوطرد  تسا و  قارع  روشک  هلاـس  داتـشه  تموکح  تساـیس و 
هچ یهاشداپ و  هچ  قارع ، ياه  تموکح  شلاچ  لضعم و  نیرتمهم  هعیـش -  هنیرتشیب  تیمورحم  اوزنا و  هلئـسم  یلم و  تیوه  داجیا 

ياهروشک هب  اهراب  نآ  ياهدمایپ  تسا و  هدوب  يروهمج 
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.تسا هدش  هدیشک  زین  هقطنم  هیاسمه و 

یسیلگنا مظن  روحم  ود  لیروآ 2003 ، رد  یثعب  میژر  ینوگنرـس  قارع و  هب  هدـحتم  تالایا  هلمح  نآ  یپرد  ربماتپـس و  دادخر 11 
.دیشک شلاچ  هب  ار  ینـس  برع  هنیرتمک  ییاور  نامرف  ینامثع و  نیـشیپ  ناتـسا  هس  نیا  نایم  یگچراپکی  ینعی  روشک  نیا  رب  مکاح 

مئاد تقوم و  یلاقتنا ، ياهتلود  لیکشت  نینچمه  روشک و  بونج  رد  نآ  يارجا  ندش  يدج  قارع و  لامش  رد  يراتخم  دوخ  تیبثت 
همه و قارع ، یناملراپ  نیون  ماظن  رد  ناملراپ  رد  نایعیش  طلست  يربهر و  هعیـش و  ياضعا  هنیرتشیب  اب  ات 2006  لاس 2003  زا  قارع 

.تسا روشک  نیا  رب  مکاح  نیشیپ  متسیس  مظن و  رییغت  هدنهد  ناشن  رگنایب و  همه 

لماع نیرتمهم  هدـحتم  تـالایا  يربهر  هب  هناـگیب  ياـهورین  تسد  هب  قارع  لاغـشا  مادـص و  میژر  ینوگنرـس  هچ  رگا  ناـیم  نیا  رد 
رد یمهم  رایسب  ینورد  لماوع  اه و  هنیمز  شیپ  یلو  دیآیم  رامش  هب  نایعیش  هب  ینس  ياهبرع  زا  تردق  رازگ  نیا  زاغآرـس  ینوریب و 

نتـشاد تیرثکا  تسا ؛ هدـننک  نییعت  راذـگ و  ریثات  قارع  هدـنیآ  ینونک و  یـسایس  راـتخاس  رد  نایعیـش  تردـق  تیبثت  راذـگ و  نیا 
شقن تیرثکا ، تموکح  یناملراپ و  ماظن  رب  نآ  دیکات  قارع و  نیون  یساسا  نوناق  دصرد ،)  60  ) قارع یتیعمج  راتخاس  رد  نایعیش 

هعیش هبرجت  اب  ياهبزح  اه و  هورگ  یماظن  ینامزاس و  دنمورین  راتخاس  نایعیش ، نایم  یگچراپ  کی  داجیا  رد  هعیش  تیعجرم  يدیلک 
نیا ینورد  راذـگریثات  لماوع  نیرتمهم  هلمج  زا  قارع و ....  مهم  گرزب و  ياهرهـش  تختیاپ و  رب  نانآ  یماظن  یتیعمج و  طلـست  و 

.دنور یم  رامش  هب  قارع  رد  تردق  رازگ 

هب هژیو  هب  قارع و  نایعیش  هدنیآ  نونکا و  هتشذگ ، یسررب  هب  راتشون  نیا 
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ار ینوگرگد  نیا  ياهدـمایپ  ات  تسا  نآ  رب  نینچمه  شهوژپ  نیا  .دزادرپ  یم  قارع  روشک  تردـق  راتخاس  رد  نانآ  هدـنیآ  هاگیاج 
ناریا یلم  تینما  عفانم و  رب  ار  نآ  یفنم  تبثم و  ياهدـمایپ  هلمج  زا  اـهروشک و  نیا  هعیـش  تیعمج  هژیو  هب  هقطنم و  ياـهروشک  رب 

نامروشک یجراخ  تسایس  ياهیریگ  تهج  اه و  تسایس  یسررب  شهوژپ  نیا  مهم  ياه  فده  زا  یکی  ساسا  نیا  رب  .دنک  یسررب 
.دور یم  رامش  هب  روشک  نیا  نایعیش  قارع و  اب  هطبار  رد 

لاغشا (، 1533  – 1914  ) یناـمثع ییاور  ناـمرف  یخیراـت  ياـه  هرود  رد  قارع  نایعیـش  هاـگیاج  هنیـشیپ و  زاـغآ ، رد  راتـشون  نـیا 
تسایس و  ( 1958  – 2003  ) یبالقنا يروهمج  تموکح  ماجنارس  و  ( 1921  – 1958  ) قارع یهاشداپ  (، 1914  – 1921  ) ناتسلگنا
یسررب هب  سپس  دهدیم ؛ رارق  یـسررب  دروم  ار  تردق  زا  نایعیـش  تیمورحم  یـسایس  یخیرات و  لیالد  نایعیـش و  ربارب  رد  مادک  ره 

دزادرپ و یم  قارع  هدنیآ  یـسایس  راتخاس  رد  نانآ  تردق  تیبثت  لماوع  زورما و  قارع  رد  هعیـش  نوگانوگ  ياه  نایرج  اه و  هورگ 
یلم تینما  عفانم و  رب  نآ  یفنم  تبثم و  ياهدـمایپ  هقطنم و  رب  هعیـش  قارع  ياهدـمایپ  هب  هعیـش  کیتیلپویژ  هب  یهاـگن  اـب  ماـجنارس 

.دمآ دهاوخ  راتشون  هجیتن  نایاپ  رد  تخادرپ و  دهاوخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک 

اب هبحاصم )  ) وگ تفگ و  نینچمه  یـسیلگنا و  یـسراف و  ياه  هلاقم  اـه و  باـتک  يا و  هناـخباتک  عباـنم  زا  راتـشون  نیا  شراـگن  رد 
ياه هماـن  هژیو  اـه و  هلجم  اـه ، هماـنزور  نینچمه  .تسا  هدـش  هدافتـسا  نایعیـش ، قارع و  هناـیمرواخ ، روما  ناسانـشراک  ناداتـسا و 

بلاطم يروآدرگ  رد  هدافتـسا  دروم  عبانم  رگید  زا  عوضوم  نیا  هژیو  یلیلحت  يربخ و  ياه  تیاس  رایـسب  يا  هزادـنا  ات  تاعوبطم و 
.تسا هدوب  راتشون  نیا 

رد هک  یناگرزب  ناداتسا و  همه  يرای  اه و  ییامنهار  زا  تساج  هب  نایاپ  رد 
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ياه ییامنهار  زا  شراگن  دـنور  رد  هک  رگزرب  ناـهیک  رتکد  یمارگ  داتـسا  هژیو  هب  دـنا  هدومن  يراـی  ار  هدـنب  راتـشون  نیا  شراـگن 
هدکـشناد دیتاسا  یفـسوی و  یجاح  دمحم  ریما  رتکد  روپ و  داجـس  مظاک  دمحم  رتکد  نینچمه  و  ما ، هدوب  دنم  هرهب  ناشیا  دـنمدوس 

.منک يرازگ  ساپس  يدمحاریوب  يراصنا  داتسا  یسانش  هعیش  یناهج  عمجم  مرتحم  ریدمو  للملا  نیب  طباور 

تسود يردان  یلع 
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شهوژپ تایلک 

: هلئسم حرط  - 1

ياهنیمزرـس میـسقت  رـس  رب  تسخن - یناـهج  گـنج  نازوریپ  سیلگنا -  هسنارف و  ناـیم  وکیپ  سکیاـس - دادارق  اـب  هک  قارع  روشک 
روشک نیا  .درب  یم  جنر  ندوب  یگتخاس  درد  زا  زاغآ  نامه  زا  تفرگ ، لکـش  ینامثع  هدروخ  تسکـش  يروتارپما  یبرع  هنایمرواخ 

 - بونج  ) هرصب و  نیشن ) ینس  برع  زکرم -   ) دادغب نیشندرک ،) لامش -  ) لصوم ینعی  ینامثع  نیشیپ  تلایا  هس  بسانتمان  دنویپ  زا 
يریگ لکش  ياهلاس  نیتسخن  نامه  زا  ندوب  یگتخاس  .دمآ  دیدپ  ناتسلگنا  یجراخ  تسایس  ياهزاین  هیاپ  رب  و  نیشن ) هعیـش  برع 

شوخرد رگا  عقاو ، رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  زین  زورما  هب  اـت  دروـخ و  یم  مشچ  هب  نآ  روـما  اـه و  هبنج  همه  رد  ( 1920  ) روشک نیا 
، راب نیتسخن  يارب  لالقتـسا  هزم  ندیـشچ  ینامثع و  ناـکرت  هطلـس  زا  ییاـهر  رطاـخ  هب  ار  تلاـیا  هس  نیا  مدرم  تلاـح ، نیرت  هناـنیب 

یکی ناونع  هب  ناتـسلگنا - .تفرگ  هدیدان  ناوت  یمن  ار  يروشک  نینچ  داجیا  زا  ناتـسلگنا  تین  مینادب ، روشک  نیا  لیکـشت  ناهاوخ 
هب  ) ناریا هطلـس  يریگ و  تردق  زا  يریگولج  هقطنمرد و  تردق  نزاوت  يرارقرب  يارب  تسخن –  یناهج  گنج  زوریپ  ياهروشک  زا 

نیشن و هعیش  بونج  رد  هژیو 

نادور نایم  رب  ناریا  هطلـس  ذوفن و  زا  ینامثع  هلاس  دصراهچ  سرت  عقاو  رد  .درک  مادقا  قارع  روشک  لیکـشت  هب  نیـشندرک ،) لامش 
و نیرهنلا ) نیب  )
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مظن رارقتـسا  يارب  دوخ  تسایـس  همادا  رد  اه  یـسیلگنا  دـش و  لقتنم  اه  یـسیلگنا  ینعی  اهنآ  نانیـشناج  هب  قارع ، سدـقم  ياهرهش 
هنیرتشیب رب  ینـس  برع  يدـصرد   20 تیلقا )  ) هنیرتـمک ندرک  مکاـح  نآ  زا  رتـمهم  روـشک و  نیا  داـجیا  هـب  هـقطنم ، رد  یـسیلگنا 

اهدادـخر و لـماع  لـیلد و  نیرتهب  ناتـسلگنا ، مادـقا  ود  نیا  .درک  مادـقا  درک  يدـصرد  هعیـش و20  برع  يدـصرد   60 تیرثکا ) )
، مه زا  هناگیب  شخب  هس  نیا  نایم  دنویپ  نونکات  لاس  داتشه  نیا  لوط  رد  دشاب و  یم  قارع  روشک  هلاس  داتـشه  تموکح  تسایس و 
هچ یهاشداپ و  هچ  قارع ، ياه  تموکح  شلاچ  لـضعم و  نیرتمهم  هعیـش ، هنیرتشیب  تیمورحم  اوزنا و  هلئـسم  یلم و  تیوه  داـجیا 

.تسا هدش  هدیشک  زین  هقطنم  هیاسمه و  ياهروشک  هب  اهراب  نآ  ياهدمایپ  تسا و  هدوب  يروهمج 

تالایا يا  هنایمرواخ  تسایس  رد  یمگردرس  رب  ینایاپ  هطقن  هدوب و  تابث  مظن و  نیا  ربارب  رد  شلاچ  نیرتمهم  ربماتپـس ، دادخر 11 
.دیآ رامش  هب  رد 1992 م  درس  گنج  نایاپ  زا  سپ  هدحتم 

یـسیلگنا مظن  ياج  هب  ییاکیرمآ  مظن  ینیزگیاج  یپرد  هدـص  کـی  دودـح  زا  سپ  عقاو  رد  گرزب » هناـیمرواخ  ییاـکیرمآ  حرط  »
ياهورین لاغشا  هب  لاس 2003  رد  هک  دوب  قارع  هکلب  دش - لاغـشا  لاس 2001 رد  هک  ناتـسناغفا - هن  حرط  نیا  زکرم  روحم و  .تسا 

ینعی روـشک  نیا  رب  مکاـح  یـسیلگنا  مـظن  روـحم  ود  لـیروآ 2003 ، رد  قارع  لاغـشا  .دـمآرد  هدـحتم  تـالایا  يربهر  هب  فـالتئا 
رد يراتخم  دوخ  تیبثت  .دیـشک  شلاچ  هب  ار  ینـس  برع  هنیرتمک  ییاور  نامرف  ینامثع و  نیـشیپ  ناتـسا  هس  نیا  ناـیم  یگچراـپکی 
ات لاس 2003  زا  قارع  مئاد  تقوم و  یلاقتنا ، ياهتلود  لیکـشت  نینچمه  روشک و  بونج  رد  نآ  يارجا  ندش  يدـج  قارع و  لامش 

نیون ماظن  رد  ناملراپ  رد  نایعیش  طلست  يربهر و  هعیش و  ياضعا  هنیرتشیب  اب   2006
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هب .تسا  روشک  نیا  رب  مکاح  نیشیپ  متـسیس  مظن و  رییغت  رب  هدحتم  تالایا  مامتها  هدننک  دییات  رگنایب و  همه  همه و  قارع ، یناملراپ 
یسیلگنا نیشیپ  مظن  هقطنم ، رد  گرزب  هنایمرواخ  حرط  يارجا  ياتسار  رد  هدحتم  تالایا  تلاخد  نودب  درک ، اعدا  ناوت  یم  تارج 

هرانک تروصرد  زین  نونکا  عقاو  رد  .تفای  یم  همادا  هدـنیآ  ياه  ههد  اـهلاس و  يارب  نآ  ياـهروشک  کـت  کـت  هقطنم و  رب  مکاـح 
ياهروشک رگید  رد  نیـشیپ  مظن  تسا ، هداهن  ماگ  یتشگزاب  یب  ریـسم  رب  هک  قارع  زج  هب  حرط ، نیا  همادا  يارجا  زا  اکیرمآ  يریگ 

.تفای دهاوخ  همادا  هقطنم 

لماع و نیرتمهم  مود ،) لصف  هب  دـینک  هاگن   ) حرط نیا  رد  ...و  نایب  يدازآ  رـشب ، قوقح  يرـالاس ، مدرم  رب  هدـحتم  تـالایا  دـیکات 
نیا ریغ  رد  .تسا  هدوب  قارع  روـشک  رد  لاـس  زا 80  سپ  نادور و  نایم  رد  هدص  نیدـنچ  زا  سپ  نایعیـش  ندیـسر  تردـق  هب  لیلد 
رگید کیتارکومد  ریغ  لکـش  ره  هب  ای  یثعب و  نارـسفا  طسوت  اتدوک  کی  اب  یثعب ، رگید  لارنژ  کی  اب  تسناوت  یم  مادـص  تروص 

ناتـسبرع زا  سپ  ناـهج  تفن  ریاـخذ  نیموس  ندوب  اراد  قارع ، ناوج  شیازفا و  لاـح  رد  تیعمج  رگید ، يوس  زا  .دوـش  نیزگیاـج 
عبانم ندوباراد  ینـس ، هعیـش و  هنایمرواخ  یبرع و  ریغ  یبرع و  هناـیمرواخ  ناـیم  زرم  ناونع  هب  روشک  نیا  هاـگیاج  ناریا ، يدوعس و 

، ...و زور  رد  ماخ  تفن  هکشب  نویلیم  زا 8  شیب  دیلوت  ییاناوت  هنایمرواخ و  ياهروشک  رگید  فالخ  رب  تارف ) هلجد و   ) رادـیاپ یبآ 
تالایا هاگدـید  زا  عقاو  رد  .تسا  هدروآرد  هدـحتم  تـالایا  گرزب  هناـیمرواخ  حرط  يوگلا  زکرم و  روحم ، ناونع  هب  ار  روشک  نیا 

هدـنرب و دوس  نیرتگرزب  و  دوش ، حرطم  هقطنم  ياهروشک  نایم  رد  هنومن  وگلا و  ناونع  هب  دـیاب  قارع  ياپون  يرالاس  مدرم  هدـحتم ،
زا .دنتـسه  تیوک  ناتـسبرع و  نیرحب ، هژیو  هب  هقطنم  ياهروشکرگید  قارع و  نایعیـش  هدـحتم ، تالایا  یتییثیح  میمـصت  نیا  زوریپ 

يوس
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راتخاس نایعیـش ، تیعمج  نایم  یگچراپکی  داجیا  رد  تیعجرم  يدیلک  شقن  دـصرد ،)  60  ) نایعیـش یتیعمج  ندوب  هنیرتشیب  رگید ،
رب نانآ  یماظن  یتیعمج و  طلـست  و  درک ) هتبلا  و   ) هعیـش راد  هنیـشیپ  هبرجت و  اب  ياه  بزح  اـه و  هورگ  یماـظن  یناـمزاس و  دـنمورین 

قارع ياهدادـخر  اهینوگرگد و  ینونک  دـنور  ندوب  تشگزاب  یب  رب  تلالد  یگمه   . ...و قارع  مهم  گرزب و  ياهرهـش  تختیاـپ و 
.دراد

: عوضوم باختنا  تلع  هزیگنا و  - 2

قارع روشک  اب  ناریا  كرتشم  زرم  نیرت  ینالوط  .تسا  ناریا  یلم  عفاـنم  يارب  نآ  يدـنمدوس  شهوژپ ،  نیا  ماـجنا  تسخن  هزیگنا ، 
هلاس خـیرات 80  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب  دراذـگ ؛ یم  میقتـسم  ریثاـت  ناریا  یلم  تینما  عفاـنم و  رب  روشک  نیا  تـالوحت  تسا و 

نیرتگرزب روشک  نیا  دـمآیم -  رامـش  هب  دـیدهت  ناهج  ياهروشک  همه  يارب  هک  يوروش -  ریهاـمج  داـحتا  زج  هب  قارع ، شیادـیپ 
ناریا هقطنم  نیرت  يدربهار  نیرتدنمتورث و  نیرتزیخرز ، رب  هشیمه  دمآیم و  رامـش  هب  ناریا  یلم  عفانم  تینما و  يارب  دـیدهت  رطخ و 

کیدزن زا  سپ  ار  شناگیاسمه  ناریا و  نایم  گنج  نیرتتخس  تشاد و  ینیمزرس  ياعدا  عمط و  مشچ  ناتسزوخ ) زیخ  تفن  ناتسا  )
حیحـص ياهرازبا  هیارا  مود ، هزیگنا  درک ؛ لیمحت  ناریا  رب  ياچ ) نامکرت  دادرارق  سور و  ناریا و  مود  گـنج   1828  ) لاس هب 200 
نـشور نانآ  رب  قارع  هلئـسم  تیمها  تسخن ، دروم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ناریا  یجراخ  تسایـس  ناراک  ردناتـسد  هب  لیلحت  هیزجت و 

هب روشک  نیا  ياـهدرک  نایعیـش و  هژیو  هب  قارع  روشک  عوضوم و  هب  یـصخش  هقـالع  عوضوم ، نیا  باـختنا  لـیلد  نیموس  و  تسا ؛
.تسا ناریا  روانهپ  تالف  روشک و  یگنهرف  یندمت و  هزوح  زا  یشخب  ناونع 
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: شهوژپ هنیمز  رد  دوجوم  یملع  راثآ  یبایزرا  هدیکچ و  - 3

زج هب  نیسح ، مادص  ینوگنرس  لیروآ 2003 و  زا  شیپ  ات  هک  قارع  تردق  راتخاس  رد  نایعیـش  شقن  هلئـسم  ندوب  هزات  هب  هجوت  اب 
عبانم زا  يدیلک  تاعالطا  بلاطم و  يارب  رایـسب  هزادنا  ات  هدـنراگن  تخادرپ ، یم  نآ  هب  یـسک  رتمک  یبرغ ، نارگ  شهوژپ  كدـنا 

دنمدوس یـسراپ  هلاقمو ) باتک   ) راثآ عقاو  رد  .تسا  هدرب  هرهب  یـسیلگنا  ياه  تیاس  هژیو  هب  اه و  هلاقم  اه ، باتک  لماش  یـسیلگنا 
ریز رد  هدافتـسا  دروم  عبانم  نیا  زا  یخرب  .دـشاب  یم  دودـحم  هتـشذگ  هام  دـنچ  ياه  نادرگرب  اه و  هتـشون  كدـنا  هب  هنیمز  نیا  رد 

: دوش یم  یسررب 

Yitzhak Nakash, “The Shi'is of Iraq”, New Jersey: Princeton, Princeton - 1

.University Press, 1994

تیعجرم و سدقم ، ياهرهـش  یبهذـم ، لامعا  اه ، نییآ  شیادـیپ ، یگنوگچ  خـیرات ، هنیمز  رد  عجرم  مهم و  ياهباتک  زا  باتک  نیا 
رد هقطنم  قارع و  نایعیش  هژیو  هب  قارع  روما  ناسانشراک  زا  شاکان ) كاسیا   ) شاقن قاحـسا  ياقآ  باتک  نیا  هدنـسیون  .تسا  هریغ 

هتخادرپ و هدزون  هدجه و  ياههدص  رد  قارع  نایعیش  شیادیپ  هچخیرات  قیقد  یسررب  هب  باتک  نیا  رد  شاکان  ياقآ  .تسا  اکیرمآ 
، یبهذم لامعا  اه ، نییآ  نینچمه  .دهدیم  حرش  ار  تسیب  هدص  رد  قارع  لالقتسا  زاغآ  رد  تردق  هب  یبایتسد  رد  اهنآ  یماکان  للع 

هتفرگ رارق  یـسررب  دروم  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یتاعوضوم  رگید  زا  ...و  نآ  یلام  عبانم  تیعجرم و  اه ، هفوقوم  سدقم ، ياهرهش 
.تسا
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Charles Tripp, “A History of Iraq”, Cambridge: Cambridge - 2

.University Press, 2002

قارع هتسجرب  ناسانشراک  زا  باتک ، هدنـسیون  پیرت  زلاچ  .دزادرپیم  متـسیب  هدص  رد  قارع  خیرات  هنافاکـشوم  یـسررب  هب  باتک  نیا 
دروم متـسیب  هدـص  رد  ار  اهدرک  نایعیـش و  هلمج  زا  قارع  هعماج  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، تـالوحت  باـتک  نیا  رد  تسا و 

نافلاخم اه و  بزح  یسررب  يارب  باتک  دنمدوس  ياه  شخب  زا  متسیب  هدص  رد  درکو  هعیش  نویسیزوپا  یسررب  .دهدیم  رارق  شواک 
تسا هعیش  یسایس 

”, Faleh A. Jaber, “The Shi'ite Movement in Iraq - 3

.London: Saqi Books, 2003

هدنـسیون رباجلادـبع ، حـلاف  تسا  نونک  ات  ههد 1950 )  ) زاـغآ زا  قارع  نایعیـش  شبنج  یـسررب  يارب  يدنمـشزرا  عـبنم  باـتک  نیا 
قارع و هرابرد  يدنمدوس  ياه  باتک  زین  رتشیپ  تسا و  ندـنل  هاگـشناد  رد  هنایمرواخ  قارع و  روما  هتـسجرب  ناسانـشراک  زا  باتک ،

بزح اه و  شبنج  ياه  همانرب  تالوحت و  شیادـیپ ، هرابرد  يدنمـشزرا  تاعالطا  باتک  نیا  .تسا  هدروآرد  شراگن  هب  هنایمرواخ 
هب نانآ  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هاگدید  دهدیم و  هئارا  العا  سلجم  هوعدـلا ، بزح  املعلا ، تعامج  هژیو  هب  هعیـش  ياه 

تیعجرم و هژیو  هب  هعیـش  ياهداهن  اه و  نییآ  یـسررب  نینچمه  .دـنکیم  یـسررب  تقد  هب  ار  نانآ  رظن  دروم  یـسایس  ماظن  عون  هژیو 
ره ياه  هاگدید  مادص و  ینوگنرـس  رد  هدحتم  تالایا  هعیـش و  ياه  هورگ  نایم  يراکمه  طابترا و  نایاپ  رد  نآ و  يدـمآرد  عبانم 

.تسا باتک  نیا  ياه  شخب  رگید  زا  قارع  هدنیآ  هرابرد  مادک 
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Michael Knights, “Operation Iraqi Freedom and The New Iraq”, Washington - 4
.Institute for Near East Policy, 2004

هلاقم  80 رب لمتـشم  دراد و  رظن  قارع  هدنیآ  هب  دزادرپیم و  لیرپآ 2003  زا  سپ  قارع  ياهدادخر  تالوحت و  یـسررب  هب  باتک  نیا 
سیند كالوپ ، تنک  شاکان ، كاسیا  نوسوالک ، کیرتاپ  نوچمه  هنایمرواخ  نایعیش و  قارع ، روما  ناسانـشراک  نیرت  هتـسجرب  زا 

ياـه هنیـشیپ  زا : دـنترابع  هک  هدـش  لیکـشت  شخب  زا 7  باـتک  نیا  .تـسا  ...و  حـلاص  مـهرب  نایداهرـصان ، رزناـش ، ناـتاناج  سار ،
تسایس و گنج ، زا  سپ  نارود  رد  فالتئا  یتینما  تسایس  هعیش ، نافلاخم  اهینس ، یگداتـسیا  قارع ، يزاس  دازآ  تایلمع  یخیرات ،

.مادص زا  سپ  قارع  رد  يا  هقطنم  ياه  تلاخد  ماجنارس  مادص و  زا  سپ  نارود  رد  داصتقا 

هب هدوب و  ییالاب  شزرا  عونت و  ياراد  باتک  نیا  بلاطم  دـنا ، هدرک  هئارا  هلاقم  باتک  نیا  رد  يا  هتـسجرب  ناگدنـسیون  هک  اجنآ  زا 
.دهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هدنیآ  مادص و  زا  سپ  قارع  یبوخ 

هعیـش تاراشتنا  مق : يزیربت ، هجیدـخ  نادرگرب  هدـش ،" شومارف  ناناملـسم  برع  نایعیـش  ، " هکنارف میحر  دـنرو  رلوف ، ماـهارگ  - 5
 . 1384 یسانش ،

یـسراپ نابز  هب  هناتخب  شوخ  هک  تسا  قارع  نایعیـش  هلمج  زا  برع  نایعیـش  هنیمز  رد  اـه  هتـشون  اـهباتک و  نیرتمهم  زا  باـتک  نیا 
ناسانـش هعیـش  زا  هناـیمرواخ و  قارع و  ناسانـشراک  زا  رلوـف  ماـهارگ  ياـقآ  هژیو  هب  باـتک  نیا  ناگدنـسیون  .تسا  هدـش  نادرگرب 

هب نآ  بلاطم  اما  تسا  هدش  هتـشون  رد 1999  هک  يدوجو  اب  باتک  نیا  .دور  یم  رامـش  هب  هدـحتم  تالایا  هجراخ  ترازو  هتـسجرب 
.دنا هدوب  هاگآ  ( 2003  ) رد نایعیش  ندیسر  تردق  هب  قارع و  لاغشا  زا  نآ  ناگدنسیون  ییوگ  هک  تسا  يا  هنوگ 
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.تسا قارع  هژیو  هب  برع  نایعیش  هدنیآ  یسررب  يارب  يدنمشزرا  عبنم  باتک  نیا  ور ، نیا  زا 

 . 1380 یمالسا ، ياه  شهوژپ  داینب  دهشم : روپ ، سابع  دمحم  نادرگرب  قارع ،" نیون  خیرات  ، " رام بف  - 6

روما هتـسجرب  ناسانـشراک  زا  باتک  هدنـسیون  .دزادرپ  یم  متـسیب  هدـص  رد  هژیو  هب  قارع  خـیرات  یـسررب  هب  لصف  هد  رد  باتک  نیا 
یعامتجا يداصتقا و  یسایس - تیعـضو  یـسررب  هب  زین  ییاهراتفگ  رد  لصف ، ره  رد  تسا ؛ هدحتم  تالایا  هجراخ  ترازو  رد  قارع 

.دزادرپ یم  يروهمج  هرود  ماجنارس  یهاشداپ و  هرود  سیلگنا ، لاغشا  هرود  رد  ینامثع ، هرود  نایاپ  رد  نایعیش 

، رون نازاس  هشیدـنا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسوم  نارهت : اـقآ ، مساـق  اـضر  یلع  نادرگرب  هعیـش ،" کـیتیلپویژ  ، " لاوت اوسنارف  - 7
.1379

نیا .دزادرپ  یم  هقطنم  رد  نایعیش  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، یتیعمج ، ییایفارغج ، هاگیاج  یـسررب  هب  هدنـسیون  باتک ، نیا  رد 
.درازگ یم  هدنناوخ  رایتخا  رد  يوسنارف  عبانم  زا  يدنمدوس  تاعالطا  تسا و  هنیمز  نیا  رد  یسراپ  ياه  باتک  كدنا  زا  باتک 

: درک هراشا  ریز  ياهراک  هب  ناوت  یم  زین  یلخاد  ياه  هاگدید  نایم  رد  دیدج  قارع  دروم  رد  هدش  ماجنا  ياه  شهوژپ  زا 

Kayhan Barzegar, “The Roots of Iranian Foreign Policy in the New Iraq”, Middle - 8
 . East Policy, Vol. XII, No. 2, Summer 2005

ياه هشیر  یـسررب  هب  هلاقم  نیا  .تسا  ناریا  رد  قارع  هنایمرواخ و  روما  ناسانـشراک  زا  هاگـشناد و  ناداتـسا  زا  هلاقم ، نیا  هدنراگن 
قارع رد  ناریا  یجراخ  تسایس 
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تسایس قارع و  رد  ییارگ  هورگ  تصرف ،) ای  دیدهت   ) ناریا يارب  دیدج  قارع  یتینما  ياه  شلاچ  هلاقم ، نیا  رد  .دزادرپ  یم  دیدج 
مدـع ای  يراکمه   ) قارع رد  ناریا  شقن  هقطنم ، رد  هدـحتم  تالایا  روضح  يا ، هقطنم  یتینما  تاـبیترت  اـه ، هورگ  نیا  ربارب  رد  ناریا 

.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  و ...  يراکمه )

 . Kayhan Barzegar, “The New Iraqi Challenge To Iran”, Heartland, No. 10, 2004 - 9

ياه هورگ  یلخاد و  ياه  هاگدید  هب  هجوتاب  ار  ناریا  یلم  عفانم  يارب  نآ  ياه  شلاچ  دیدج و  قارع  لیاسم  هلاقم ، نیا  رد  هدنراگن 
.دهدیم رارق  یسررب  دروم  فلتخم  ياه  تیوه  یسایس و 

ناتـسبات سراف ، جـیلخ  شیامه  نیمهدزناپ  ياه  هلاـقم  هعومجم  دـیدج ،" قارع  رد  ناریا  یتینما  ياهدـیدهت  ، " رگزرب ناـهیک  - 10
 . 1384

ار یـسایس  ياه  هورگ  یلخاد  ياه  تباقر  زا  یـشان  تالوحت  دیدج و  قارع  یتینما  دوجوم  ياه  شلاچ  یتینما  يایاوز  زا  هلاقم  نیا 
.دهد یم  رارق  یسررب  دروم  ناریا  یلم  تینما  يارب 

 . 1379 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت : یسایس ،" ياهشیارگ  دنیارف  اهراتخاس و  قارع ؛ ، " هداز فیس  نیسح  - 11

میژر فلاخم  ياه  هورگ  نوگانوگ  ياه  شیارگ  ثعب و  میژر  ياه  تسایـس  قارع ، مدرم  یـسایس  گنهرف  یـسررب  هب  باـتک  نیا 
.دزادرپ یم  روشک  نیا  نیشیپ 

هرامش زییاپ 1384 ، دربهار ، هلجم  رهپـس ، نیـسح  نادرگرب  مادص ،" زا  سپ  نایناریا  ياهدیدرت  اهدیما و  ، " یلیلج اضر  دـمحم  - 12
 . 37

تینما و هقطنم و  رب  نیون  قارع  ياهدمایپ  یسررب  هب  هلاقم  نیا  رد  هدنسیون 
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.دهد یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ناریا  يارب  ار  نآ  ياه  نایز  اهدوس و  دزادرپ و  یم  ناریا  یلم  عفانم 

: شهوژپ يروآون  - 4

رب هژیو  هب  هقطنم و  ياهروشک  رب  نآ  تاریثات  قارع و  یسایس  تردق  هدنیآ  راتخاس  رد  نایعیـش  شقن  هژیو  یـسررب  هب  شهوژپ  نیا 
خزرب و رد  قارع  (، 2003  - 2006  ) هتشذگ لاس  هس  رد  هکنیا  عوضوم و  ندوب  ون  هب  هجوت  اب  .دزادرپ  یم  هقطنم  رد  نایعیش  هاگیاج 

.دیآ رامش  هب  روشک  نیا  تابث  نارود  قارع و  هدنیآ  یسررب  رد  روآون  یعون  دناوت  یم  شهوژپ  نیا  تسا ، هدوب  رازگ  هرود 

: یلصا شسرپ  - 5

: میزادرپ یم  شهوژپ  نیا  یلصا  شسرپ  هب  هنیشیپ  نیا  يروآدای  اب 

؟ تسیچ یمومع  تاباختنا  هژیو  هب  دیدج  تالوحت  هب  هجوت  اب  قارع  هدنیآ  تردق  راتخاس  رد  نایعیش  هاگیاج 

: یعرف ياهشسرپ  - 6

؟ دوب راوتسا  یلماوع  هچ  رب  نادور ) نایم   ) قارع نایعیش  شیادیپ  فلا -

؟ تسا هدوب  هچ  قارع  روشک  يا  ههد  خیرات 8  رد  تردق  راتخاس  زا  نایعیش  تیمورحم  یسایس  یخیرات و  لیالد  ب -

؟ تسا هنوگچ  نانآ  يا  هفیط  اه و  يدنب  هورگ  قارع و  نایعیش  ینامزاس  یبزح و  يورین  ج -
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؟ دراد هقطنم  هیاسمه و  ياهروشک  رب  يریثات  هچ  هعیش  قارع  د -

؟ دروآ یم  هارمه  هب  ناریا  یلم  تینما  عفانم و  يارب  ییاه  تصرف  اه و  شلاچ  هچ  هعیش  قارع  ه -

(: هیضرف  ) هراگنا - 7

دش و دهاوخ  قارع  رد  تردق  یسایس  هدنیآ  راتخاس  رد  نایعیش  ذوفن  شقن و  شیازفا  هب  رجنم  دیدج  قارع  رد  یـسایس  ياهدادخر 
.تشاذگ دهاوخ  قارع  اب  ناریا  طباور  رب  تبثم  تاریثات  رما  نیا 

: شهوژپ شراگن  زا  فده  - 8

تردـق راتخاس  رد  نانآ  هدـنیآ  هاگیاج  هب  هژیو  هب  هدوب و  قارع  هدـنیآ  نونکا و  هتـشذگ ، یـسررب  شهوژپ ، نیا  شراگن  زا  فدـه 
تیعمج هژیو  هب  هقطنم و  ياـهروشک  رب  ار  ینوگرگد  نیا  ياهدـمایپ  اـت  تسا  نآ  رب  نینچمه  شهوژپ  نیا  .دزادرپـیم  قارع  روشک 

فده زا  یکی  ساسا  نیا  رب  .دنک  یسررب  ناریا  یلم  تینما  عفانم و  رب  ار  نآ  یفنم  تبثم و  ياهدمایپ  هلمج  زا  اهروشک و  نیا  هعیش 
نیا نایعیـش  قارع و  اب  هطبار  رد  ناریا  روشک  یجراـخ  تسایـس  ياـه  يریگ  تهج  اـه و  تسایـس  یـسررب  شهوژپ  نیا  مهم  ياـه 

.تسا روشک 

: شهوژپ شور  - 9

اب هبحاصم )  ) وگ تفگ و  نینچمه  دوجوم و  ياه  هلاقم  اـهباتک و  زا  يریگ  هرهب  اـب  يا  هناـخباتک  شور  زا  شهوژپ  نیا  ماـجنا  يارب 
روما ناسانشراک  ناداتسا و 
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رب راذـگریثات  لماوع  اب  طبترم  ياه  هداد  لیلحت  هیزجت و  يارب  اوتحم  لیلحت  هویـش  زا  هدـش و  هدافتـسا  نایعیـش ، قارع و  هنایمرواخ ،
رد .تسا  یلیلحت  یفیـصوت - شهوژپ  نیا  شور  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـش  هدرب  هرهب  قارع  یـسایس  راـتخاس  هدـنیآ  رد  نایعیـش  شقن 
ات تاعوبطم و  ياه  همان  هژیو  اه و  هلجم  اه ، همانزور  یبرع ، یکدنا  یـسیلگنا و  یـسراف ، ياه  هلاقم  اهباتک و  زا  شهوژپ  نیا  ماجنا 

.تسا هدش  هدافتسا  عوضوم  نیا  هژیو  یلیلحت  يربخ و  ياه  تیاس  زا  رایسب  يا  هزادنا 

: شهوژپ یهد  نامزاس  - 10

حرط هلمج  زا  یلیاسم  هب  تایلک ، شخب  رد  .تسا  هدـش  لیکـشت  يریگ  هجیتن  ماجنارـس  لـصف و  هس  تاـیلک ، کـی  زا  شهوژپ  نیا 
.تسا هدش  هتخادرپ  شهوژپ  هنیمز  رد  دوجوم  ياه  هتشون  یبایزرا  یسررب و  شهوژپ و  شور  هلئسم ،

یبهذم یسایس و  ياه  نایرجو  اه  هورگ  مود ، لصف  .دزادرپ  یم  قارع  نایعیـش  شیادیپ  یخیرات و  هنیـشیپ  یـسررب  هب  تسخن  لصف 
لـصفرد .دـهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  قارع  یـسایس  راتخاس  هدـنیآ  رد  نایعیـش  يرترب  لـماوع  نینچمه  زورما و  قارع  رد  هعیش 
ماجنارـس هقطنم و  ياهروشکو  نایعیـش  رب  هعیـش  قارع  ریثات  هقطنم و  رد  نایعیـش  یـسایس  ییایفارغج - هاـگیاج  کـیتیلپوئژ و  موس ،

.دوش یم  یسررب  ناریا  یلم  تینما  عفانم و  رب  قارع  تالوحت  یفنم ) تبثم و   ) ياهدمایپ
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قارع نایعیش  خیرات  لوا : لصف 

هراشا
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(1914  ) ینامثع ییاور  نامرف  نایاپ  ات  شیادیپ  زاغآ  زا  قارع  نایعیش  تسخن : راتفگ 

هعیش شیادیپ  فلا -

همشچرس وا  هفیلخ )  ) نیشناج ندیزگرب  رـس  رب  یـسایس  زیتس  کی  زا  ص ،)  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  یکدنا  مالـسا  ناوریپ  میـسقت 
و دندروآ ؛ یم  رامش  هب  ربمایپ  نیشناج  ناشندیزگرب ، هویـش  زا  يادج  ار  نانیـشناج  همه  دندوب ، هن  يرتشیب  هک  اه  ینـس  .تفرگ  یم 

ناوریپ يربهر  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  دـندرک و  یم  ینابیتشپ  مالّـسلا  هیلع  یلع » ، » مراـهچ نیـشناج  زا  دـندوب ، هنیرتمک  هک  ناـیعیش 
.دنتسه ربمایپ  ینوناق  نانیشناج  وا  نادنزرف  وا و  اهنت  هدوب و  وا  هتسیاش  زاغآ  زا  مالسا 

نیا ور  نیا  زا  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  مالسا ، ربمایپ  زا  سپ  نایعیش  ربهر  اوشیپ و  نیتسخن  نوچ  تسا و  وریپ  يانعم  هب  هعیـش »  » هژاو
.دنسانش یم  مالّسلا ،) هیلع  یلع  وریپ   ) یلع هعیش  مان  اب  ار  نانآ  ناهج  رسارس  رد  دنیامن و  یم  بستنم  اهنآ  هب  ار  هورگ 

هعماج نایاوشیپ  نیا  .دنراد  رواب  هعیـش  ياوشیپ  هدزاود  هب  هک  دنوش  یم  هدـناوخ  مان  نیا  هب  يور  نآ  زا  زین  یماما » هدزاود  نایعیـش  »
.دندرک يربهار  يدالیم )  ) مهن هدص  نایاپ  رد  رخآ  ياوشیپ  تبیغ  ات  ار  هعیش 

اه و تنـس  دوب ، یگرزب  دنمـشناد  هک  قداص » رفعج  ، » نانآ ياوشیپ  نیمـشش  هک  ارچ  دنوش ؛ یم  هدیمان  زین  يرفعج » هورگ  نیا  هتبلا 
.درک يزیر  یپ  ار  هعیش  نیداینب  ياه  هزومآ 
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تیانع دروم  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  یـصاخ  نادنزرف  هک  دندش  دقتعم  رما  نیا  هب  نایعیـش  نامز ، رذگ  رد  یعیـش  ياه  هزومآ  نیودت  اب 
ياه هفیلخ  اه و  يوما  نایعیش ، هاگن  رد  يور ، نیا  زا  .دنتسه  يونعم  يدام و  روما  رد  ناناملسم  قح  رب  نایاوشیپ  هتفرگ و  رارق  یهلا 
دمآ دیدپ  یسایس  هورگ  کی  ناونع  هب  زاغآ  رد  هعیش ، عقاو ، رد  .دنا  هتـشادن  تموکح  يارب  یتیعورـشم  چیه  هدوب و  بصاغ  يدعب 

زا يرایسب  هورگ  نیا  .دمآرد  هتسجرب  ینید  هورگ  کی  لکـش  هب  ماجنارـس  دیدرگ و  راگزاسان  ینیمز  ریز  شبنج  کی  مارآ  مارآ  و 
کی هب  رایسب  زاین  يرباربان و  یگدیدمتس و  رتگرزب ، هورگ  زا  ییادج  نوچمه  هدیشک  رجز  هدیدمتس و  هنیرتمک  کی  ياه  یگژیو 

(1) .تسا هدوب  هورگ  نیا  هارمه  زورما  هب  ات  اهیگژیو  نیا  و  درک ؛ ادیپ  ار  یگتسویپ  یگچراپ و 

هعیش نییآ  قارع و  ب -

هعیـش خیرات  زاس  تشونرـس  دادخر  نیدـنچ  هاگیاج  هک  قارع  اب  کیدزن  گنتاگنت و  يا  هنوگ  هب  شیادـیپ ، زاغآ  زا  هعیـش ، مالـسا 
.تشاد دنویپ  دوب ،

م لاس 661 ، رد  اهنآ  و  دوب ؛ هعیـش ، تسخن  ياوشیپ  مراهچ و  هفیلخ )  ) نیـشناج مالّـسلا  هیلع  یلع  ییاور  نامرف  هاگیاپ  هفوک »  » رهش
.دیسر تداهش  هب  رهش  نیا  رد  یهاگ  زامن  رد 

رد شنارای  هارمه  هب  زین  دوب  ینیشناج  ناهاوخ  هک  مالّسلا ، هیلع  یلع  رسپ  نیسح 

44 ص :

 - صص 26-27 ، 1380، یمالـسا ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم : روپ ، ساـبع  دـمحم  نادرگرب  قارع ،" نیون  خـیرات  ، " راـم بف  - - 1
: مق يزیربت ، هجیدخ  نادرگرب  هدـش ،" شومارف  ناناملـسم  برع  نایعیـش  ، " هکنارف میحر  دـنر  رلوف ، ماهارگ  هب - : دـیرگنب  نینچمه 
، یـــسانش هعیـــش  یناـــهج  عـــمجم  نآ ،" هچخیراـــت  عیـــشت و  . - " و 98 صــــص 41-42 ، 1384 یــسانش ، هعیــش  تاراــشتنا 

 . www.shiastudies.com
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مک تسد  هعیـش  ياوـشیپ  هدزاود  زا  يرایـسب  نینچمه ، .دیـسر  تداهـش  هب  داد ، خر  لاـس 680 م  رد  ـالبرک »  » تشد رد  هک  يدربن 
قارع رد  ارماس  نیمظاک و  البرک ، فجن ، هعیش ؛ سدقم  رایسب  یترایز  رهش  راهچ  دندنارذگ و  قارع  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  یـشخب 

، هفوک نوچمه  ییاه  هاگیاپ  رد  هعیـش  یـشزومآ  ياهوپاکت  زا  يرایـسب  یمالـسا ، خـیرات  نیتسخن  ياههلحرم  ناـمه  زا  .دراد  ياـج 
ریگارف هدـش و  زاغآ  قارع  بونج  ياهرهـش  زا  هعیـش  ياه  شبنج  زا  يرایـسب  نینچمه ، .دـشیم  ماجنا  ـالبرک  فجن و  دادـغب ، هلح ،

اه هاگیاپ  نیا  زا  ار  نانآ  دنتسناوتن  رگید  اهینس  هک  درک  اپرب  دوخ  يارب  يراوتسا  هاگیاپ  نانچ  اهرهش  نیا  رد  مارآ  مارآ  هعیش  .دندش 
.دوب ( 945 - 1055  ) هیوب لآ  هژیو  هب  هعیـش  ياه  نامدود  ییاور  نامرف  هرتسگ  يراگزور  نینچمه  قارع  ماجنارـس ، .دـننارب و  نوریب 

لاس نانآ  .دندمآ  یم  رامش  هب  یـشروش  هدش و  هدنار  یتیعمج  زاغآ  زا  برع ، نایعیـش  رگید  نوچمه  قارع  نایعیـش  یلک ، هاگن  رد 
ماجنا زا  دندش و  ور  هب  ور  ياهدرتسگ  ياهراتـشکاب  اهراب  دنتـشاد و  رارق  ینامثع  یـسابع و  يوما ، ینـس  ياه  هفیلخ  هطلـس  ریز  اه 

.دندوب مورحم  ینید  ياهنییآ  اهراک و  هنوگره 

- نیرهنلا نیب   ) نادور نایم  نایعیـش  یلوتانآ ،) رد  ینـس  ینامثع  ناریا و  رد  هعیـش  نایوفـص  یبای  تردق   ) مهدزناش هدص  زا  شیپ  ات 
دندوب و هزات  يراتـشک  بوکرـس و  هدامآ  نآ  ره  هک  دندوب  يا  هدید  متـس  ریگ و  هشوگ  هدنکارپ ، ياه  هورگ  ینونک ) قارع  بونج 

یپایپ ندش  تسد  هب  تسد  هب  هک  هقطنم  رد  نآ  تیزکرم  ینس و  برع  ناهج  رد  نادور  نایم  نیمزرـس  يزرم  هاگیاج  رطاخ  هب  اهنت 
کبزا و نایرومیت  لوغم ، نایناخلیا  كرت ، نایقوجلـس  یناردـنزام ، هیوب  لآ   ) نوگانوگ نایاشگ  روشک  اهتلود و  نایم  نیمزرـس  نیا 

دنتسناوت دیماجنا ، یم  نمکرت ) ياهول  نویوق  هرق  اهولنویوق و  قآ 
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رب ینـس  ناینامثع  هعیـش و  نایوفـص  نایم  تباقر  زاغآ  مهدزناش و  هدص  زاغآ  اب  .دنهد  همادا  دوخ  یگدنز  هب  اه -  بوشآ  نیا  رد  - 
تـشونرس تالوحت  اه و  ینوگرگد  راچد  نادور  ناـیم  نایعیـش  ورملق  تیعمج و  ذوفن ، تردـق ، هاـگیاج ، يزرم ، نیمزرـس  نیا  رس 

تموکح هب  یبای  تسد  يارب  يدج  هزرابم  یتیعمج و  ندش  هنیرتشیب  لکـش  هب  متـسیب  هدص  رد  نآ  ياهدمایپ  هک  دش  یمهم  زاس و 
.داد ناشن  ار  دوخ 

ار نایعیش  رامش  ایناتیرب  لاس 1919  يرامشرس  .دننک  یم  یگدنز  قارع  ینونک  نیمزرس  ینایم  یبونج و  ياهـشخب  رد  رتشیب  نایعیش 
لاس رد  رامآ  نیا  .دوب  قارع  زور  نآ  تیعمج  زا  دـصرد  هب 53  کـیدزن  هک  درک ، دروآرب  نت   850/2 نایم 000 / زا   1  / 000/500
قارع نایعیـش  زا  یگرزب  شخب  .دوب  تیعمج  دـصرد  هب 56  کـیدزن  یقارع و   2  / 857 ناـیم 077 /  زا  نت   1 / 612  / 532 ، 1932

لیکشت لاس 1919  يرامشرس  رد  ار  نایعیش  زا  دصرد  زا 1  رتمک  نایدنه  دصرد و  هب 5  کیدزن  نایناریا )  ) نایسراپ دنتسه ، برع 
، ناریا نایعیش  نوچمه  یکدنا –  رامش  زج  هب  قارع -  نایعیش  نینچمه ، .تسا  هتفای  شهاک  نونک  ات  نانآ  رامـش  هتبلا  و  دنداد ؛ یم 

هناتـسآ رد  قارع  رد  هعیـش  نییآ  هاگیاج  تشونرـس و  نینچمه  و  هعیـش ، هعماج  هدنزاس  ياه  شخب   (1) .دنتسه یماما  هدزاود  هعیش 
ياه هلیبق  اهرهـش و  نایم  هتـسجرب ، گرزب و  ياهدادـخر  اهدـنور و  نایم  لماعت  دـمایپ  رتشیب  (، 1921) یهاشداپ تموکح  شیادیپ 

.درک یم  صخشم  ار  قارع  بونج  رد  هعیش  هعماج  يریگ  لکش  دنیارف  زاغآ  لماعت  نیا  دوب و  مهدحه  هدص  هنایم  زا  قارع  بونج 

46 ص :

Yitzhak Nakash, “The Shi’is of Iraq,” New Jersey, Princeton: Princeton University - - 1
.Press, 1994. p. 13
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1533م)  – 1914  ) قارع نایعیش  ینامثع و  يروتارپما  ج -

ینامثع تسد  رد  قارع  - 1

دناوـتب هک  دـنمورین –  شیب  مک و  تـلود  کـی  نتـشاد  زا  قارع  رد 1258،م  نایـسابع  تلود  یـشاپورف  زا  سپ  هدـص  جـنپ  زا  شیب 
يزاسزاب و ار  نیشیپ  هدرتسگ  يرایبآ  ياه  هناماس 

هرهب یب  دـنک –  بوکرـس  دـنداد ، یم  رارق  بحاصت  زات و  تخاـت و  دروم  ار  نیمزرـس  نیا  هک  ار  برع  يا  هلیبق   (1) يا هینامیپ  مه 
یناـمثع و يروطارپما  ود  رـصم ، ناـیمطاف  لوفا  لوغم و  شزاـت  راذـگ  نارود  زا  سپ   (3) زنومیاـس نینچمه  (2) و  زتـم هتفگ  هب  .دوب 

تـسد هب  ار  یمالـسا  تفالخ  يرتخاب  همین  ینـس ، ياه  ینامثع  .دـندش  یمالـسا  هچراـپ  کـی  تفـالخ  نیزگیاـج  جـیردت  هب  ناریا 
ناتسدرک هریزج و  بونج ، رد  نادور  نایم   ) قارع ینونک  نیمزرـس  دندرک و  دوخ  نآ  زا  ار  يرواخ  همین  هعیـش  نایوفـص  دندروآ و 

یگژیو ود  اـب  متـسیب  مهدزناـش و  ياـه  هدـص  ناـیم  قارع  شیادـیپ  نیوکت و  ور ، نیا  زا  .دـش  يروتارپما  ود  ناـیم  زرم  لامـش ) رد 
؛ يا هلیبق  تیعمج  ناکسا  نآ و  ییاور  نامرف  ینامثع ، یگریچ  ینالوط  مارآ و  دنیآرف  تسخن ، دوش : یم  هتخانش  يداینب  هتـسجرب و 
ینـس و یناـمثع  يروتارپـما  ناـیم  ینید  یگنهرف - ساـمت  هطقن  کـی  ناوـنع  هب  یتراـیز ، ياهرهـش  هژیو  هـب  روـشک ، هاـگیاج  مود ،

.ناریا رد  راجاق  سپس  هعیش و  نایوفص 

ینـس یعیـش و  يروتارپما  ود  نایم  ار  زکرم  زا  زیرگ  يورین  قارع ، لامـش  ینـس  فجن و  هرـصب و  یعیـش  تفاب  هک  اجنآ  زا  نیاربانب ،
دوب و هدرک  داجیا  ینامثع  ناریا و 
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Confederations - - 1
Metz - - 2

Simons - - 3
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- تشاد دوخ  رد  ار  یعفانم  عبانم و  هک  يروشک  ناونع  هب  قارع - لرتنک  راتساوخ  نایناریا  مه  اه و  ینامثع  مه 

(1) .دش لیدبت  ود  نآ  نایم  ياهدرتسگ  هاگدربن  هب  نیمزرس  نیا  دندوب ،

مکی میلـس  يدـعب  ياهـششوک  ینـس و  ینامثع  يروتارپما  يزاس  راوتـسا  اب  دوب  ناـمزمه  رد 1501 م  يوفـص  هعیـش  ناریا  شیادیپ 
رد ار  ینیون  تیعقاو  نیا ، و  یناهج ؛ يروتارپما  ناونع  هب  ناـشتلود  رارقتـسا  يارب  ( 1520 - 1566  ) مکی نامیلس  و  ( 1512 – 1520)

ناینامثع و نایم  مهد  مهدزناش و  ياه  هدـص  رد  اه  يریگرد  عوقو  اب  .دروآ  دـیدپ  دوب ، هدـش  درواـمه  ود  ناـیم  هاـگدربن  هک  قارع 
زا لیلد  نیمه  هب  دنتـسناد و  یم  مالـسا  يایند  قلطم  مکاـح  ار  دوخ  مادـک  ره  هک  يوفـص  هاـش  یناـمثع و  ناطلـس  ینعی  ناـیوفص ،
دنا هدوب  ینس  يدالیم ، مهدزناپ  هدص  ات  زاغآ  زا  ناملسم ، نایناریا  عقاو ، رد  .دش  یم  دای  ینس  هعیش و  گنج  هب  نانآ  نایم  يریگرد 

یگدـنز رد  فرژ  يرثا  هعیـش  نییآ  نتفریذـپ  لاـبند  هب  ناریا  .دـندیورگ  هعیـش  نییآ  هب  دـندمآ ، راـک  يور  نایوفـص  هک  یناـمز  و 
يراوتـسا ثعاب  رگیدکی  اب  قارع  ناریا و  روشک  ود  هعیـش  شناد  هشیدنا و  ياه  هاگیاپ  رادیاپ  ياهدنویپ  .تشاذـگ  قارع  یعامتجا 

هویش رد  هزات  ياهدیدپ  شیادیپ  هب  روشک ، ود  نایم  هعیـش  ياه  هشیدنا  یگتخیمآ  نیا  .دش و  ناریا  رد  قارع  قارع و  رد  ناریا  ریثات 
(2) .داتفا دندوب ، رابت  یناریا  هک  یناسک  ایو  نایناریا  تسد  هب  ینید  يربهر  دیماجنا و  قارع  ینید  هشیدنا 

48 ص :

صص ، 1379 یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت : یـسایس ،" ياه  شیارگ  دنیارف  اهراتخاس و  قارع ؛ ، " هداز فیـس  نیـسح  - - 1
.Ibid, p. 14 : - نینچمه و  40 ؛  - 41

ص ، 1364 ریبک ، ریما  نارهت : نایچیاچ ، مظاک  نادرگرب  قارع ،" یمالـسا  بالقنا  رد  نایعیـش  تضهن  ، " یـسیفنلا دهف  هللادبع  - - 2
.33
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هدـص ات  قارع  رد  ینامثع  ییاور  نامرف  دـش ، ینامثع  كاخ  زا  یـشخب  لاس 1533 م  نایاپ  رد  دادـغب  لاغـشا  یپ  رد  قارع  هچ  رگا 
رد لاغـشا  هرود  ود  هک  روـشک - نیا  رب  ناریا  ياـهراشف  لوبماتـسا و  رد  تردـق  زکرم  زا  قارع  يرود  رطاـخ  هـب  (، 1831  ) مهدزون
(، 1501 - 1722  ) نایوفـص ياعدا  نیا  اب  اهراشف  نیا  .دوب  صقان  نیدامن  رتشیب  تشاد -  هارمه  هب  ار  1508 و 1622-1638  - 1533
 - قارع رد  نایعیش  عفانم  اه و  هتـساوخ  نابیتشپ  هناگی  دیاب  هاش  هک  دشیم  تیوقت  (، 1794-1925  ) نایراجاق نانآ ، يدعب  نیشناج  و 
رد قارع  یهاشداپ  شیادـیپ  ماگنه  ات  .دـشاب  تشاد -  دوخ  رد  ار  ارماس  نیمظاک و  البرک ، فجن ، یتراـیز  ياهرهـش  هک  ینیمزرس 
رود يزرم و  ینیمزرـس  هب  ار  نآ  قارع ، يداصتقا  یعامتجا و  یبهذـم ، یـسایس ، لرتنک  يارب  یناریا  ینامثع - تباقر  لاس 1921م ،

(1) .تشاذگ ریثات  قارع  رد  هعیش  مالسا  یهد  نامزاس  هعیش و  هعماج  هدنزاس  رصانع  رب  و  درک ؛ لیدبت  هداتفا 

نایعیش هاگ  هانپ  قارع  - 2

هراشا

هب دـناشک ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  هعیـش  نانموم  هک  هبذاـجرپ  يا  هناـکم  ناونع  هب  یتراـیز  ياهرهـش  هاـگیاج  قارع و  يزرم  تیهاـم 
قارع هعیـش  هعماج  مهدزناش ، هدـص  هناتـسآ  رد  .دـنک  یم  کمک  روشک  نیا  هب  ترجاهم  يارب  نایدـنه  نایـسراپ و  هزیگنا  حیـضوت 

.تشاذگ هانپ  یب  یـسراپ  هعیـش  ياهریثات  اهذوفن و  ربارب  رد  ار  قارع  تیعمج  يوفـص  ناریا  شیادیپ  .دندوب  برع )  ) يزات هرـسکی 
زا يریگ  مشچ  مهس  دندمآ ، روشک  نیا  هب  نایوفص  تسد  هب  قارع  لاغـشا  هرود  ود  لوط  رد  زاغآ  رد  هک  هعیـش  یـسراپ  ناناگرزاب 

هداوناخ لاغشا ، نیتسخن  یپ  رد  .دنداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دادغب  یناگرزاب 

49 ص :

Ann Lambton, “State and Government in Medieval Islam,” Oxford: 1981, pp. 212 – - - 1
.213
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دنویپ و ناریا  رد  هاش  رابرد  اب  دوب ، اراد  ار  دادـغب  رد  ربمایپ ) نادـنزرف  تسرپرـس   ) فرـشالا بیقن  دـنمورین  هاگیاج  هک   (1)« هنومک »
(3) .دش  (2) شنم یسراپ  مارآ  مارآ  درک و  رارقرب  يدنواشیوخ 

هب نانآ ، زا  يرایسب  .دندرک  یم  یگدنز  دادغب  نیمظاک و  فجن ، البرک ، نوچ  ییاهرهش  رد  یسراپ  رازه  دنچ  مهد ، هدص  زاغآ  رد 
ناریا هب  دیماجنا ، یـسراپ  هب 1700  کـیدزن  راتـشک  هب  هک  لاس 1638  رد  یناـمثع  تسد  هب  دادـغب  لاغـشا  نیمود  یپ  رد  لاـح  ره 

.دـندوب كرت  یمک  ناـیزات و  زا  رتـشیب  نآ  مدرم  و  تشادـن ؛ روـضح  یـسراپ  چـیه  زوـنه  ماـگنه ، نآ  رد  زین  هرـصب  رد  .دـنتخیرگ 
روـشک نیا  هب  يداـصتقا  ياـه  تصرف  يوجتـسج  رد  هک  ینارگید  ناـناگرزاب و  زا  رتـشیب  مـهد ، هدـص  قارع  رد  یـسراپ  نارجاـهم 

نید (4) و  ناملاع زا  يریگ  مشچ  رامش  نیاربانب  ، دوب ناریا  رد  هعیش  مهم  یشزومآ  ياه  هاگیاپ  هک  اجنآ  زا  .دشیم  لیکشت  دندمآیم ،
(5) .دنتشادن دوجو  قارع  رد  نامز  نآ  رد  یسراپ  بالط )  ) نازومآ

قارع رد  یسراپ  هعیش  ياملع   : 1-2

قارع دراو  يا  هدرتسگ  رامش  رد  یسراپ  نازومآ  نید  املع و  مهدجه ، هدص  زا 

50 ص :

Kammuna - - 1
Persianized - - 2

.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 14 - - 3
Ulama - - 4

Stephen Longrigg, “Four Centuries of Modern Iraq,” Oxford: 1925, Beirut reprint, - - 5
1968, pp. 19, 58. See also: Abbas al-Azzawi, “Ta’rikh al-‘iraq bayna ihtilalayn,” 8 Vols.

.Baghdad: 1935-1956, 3: pp. 315-356
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قیوشت ياتسار  رد  راشفا  هاش  ردان  يدعب  ياه  ششوک  لاس 1722 م و  رد  ینس  ياهناغفا  تسد  هب  ناهفصا )  ) ناهپسا لاغشا  .دندش 
ار املع  زا  هداوناخ  اهدص  دندرکیم ، ینابیتشپ  ناریا  رد  ار  هعیش  نایناحور  هک  ییاه  هفوقوم  زا  يرایسب  هرداصم  هعیش و  ینس - یتشآ 

ناریا زا  هعیش  یهوژپ  شناد  هاگیاپ  بیترت ، نیدب  .دنتخیرگ  قارع  هب   1722 هرود 1763 – لوط  رد  نانآ  زا  يرایسب  هک  درک ؛ هراوآ 
هشیر رایسب  هرصب  دادغب و  فجن ، البرک ، رد  یسراپ  نابز  نامز ، نآ  رد  .فجن  هب  سپـس  البرک و  هب  تسخن  دش ؛ اج  هب  اج  قارع  هب 

 - درک لاغشا  لاس 1776  رد  ار  رهش  نیا  هک  ناریا  رتخاب  بونج  ياور  نامرف  دنز -  ناخ  میرک  زا  سپ  لاس  هس  يارب  هرصب ، .دناود 
هعیـش هناگهدزاود  نایاوشیپ  مان  اب  ییاه  هکـس  و  داد ، جاور  رهـش  نیا  رد  ار  یعیـش  هنیدآ  زامن  شیاین و  وا  .دوب  نایدـنز  لرتنک  ریز 

شیادـیپ تلع  هب  روـشک  نیا  رد  یتاـبثیب  زا  دـندوب  هدرک  ترجاـهم  قارع  هب  هـک  یـسراپ  ياـملع  رگید ، يوـس  زا   (1) .درک برض 
، فـجن ـالبرک و  رد  .دـندرب  ناوارف  هرهب  لاس 1831  اـت  قارع  رب  یناـمثع  میقتـسم  ریغ  ییاورناـمرف  سپـس  رد 1747 م و  ناـکولمم 

ياه هزوح  رب  نتفای  یگریچ  يرترب و  رد  دنهد و  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  يزات  ياملع  ات  دندش  قفوم  یسراپ  ینید  ياه  هداوناخ 
تسد رد  ار  هعیش  ياه  هاگشزومآ  هیریخ و  ياه  لوپ  رتشیب  قارع ، رد  یـسراپ  ياملع  مهدزون ، هدص  هنایم  رد  .دنوش  بایماک  ینید 

یموب مدرم  اب  نینچمه  راجاق و  ینامثع و  ياه  تلود  اب  ناش  هطبار  رد  یگرزب  يورین  هار ، نیا  زا  و  دنتفرگ ؛

51 ص :

Hamid Algar, “Religion and State in Iran, 1758-1906: The Role of the Ulama in the - - 1
Qajar Period,” Berkeley: 1969, pp. 30-33. See also: John Perry, “Karim Khan Zand: A

.History of Iran, 1747-1779,” Chicago: 1979, p. 179
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(1) .دندروآ تسد  هب 

قارع رد  هعیش  نایدنه   : 2-2

اهنت اهنآ  رامش  متسیب  هدص  رد  .دندروآ  يور  قارع  یترایز  ياهرهش  رد  نمیشن  هب  هعیـش  نایدنه  مهدجه ، هدص  ینایاپ  ياهلاس  زا 
ياهرهـش يارب  لاس 1722 م  زا  دـنه  لامـش  رد   (2) ضوع هعیـش  تلود  شیادـیپ  .دوب  نت  رازه  جـنپ  هب  کیدزن  فجن  ـالبرک و  رد 

رپ رایـسب  اهرهـش - نیا  رد  نادـهتجم  يارب  ضوع  تلود  دارفا  رگید  اه و  ماقم  طسوت  یلاسرا  ياهلوپ  اهکمک و  رطاخ  هب  یتراـیز -
ایناتیرب و طسوت  ضوع  یهاشداپ  قاـحلا  زا  سپ  ههد 1860 و  ياه  لاس  زا  یترایز  ياهرهـش  هب  نایدـنه  هدرتسگ  موجه  .دوب  دوس 

دراو ناشناوریپ  هارمه  هب  ضوع   (3) ياهباون دنمتورث  یهاشداپ  هداوناخ  ياضعا  زا  نت  دنچ  ماگنه  نیا  رد  .داد  خر  نایدـنه  شروش 
روآ دای  دـیاب  هتبلا ،  (4) .دنتـشاد يرایـسب  شقن  اهرهـش  نیا  دمآرد  یلوپ و  نیمات  رد  دعب  ياهلاس  رد  نانآ  .دندش  سدـقم  ياهرهش 

هقالع نایعیـش  ذوفن  شهاک  رد  یـساسا  شقن  نادور ، نایم  هب  ایناتیرب  قیوشت  هب  هعیـش  ياهیدنه  ترجاهم  زنومیاس ، رواب  هب  هک  دـش 
زین نادور  نایم  رد  ناتسلگنا  رت  ناسآ  ذوفن  هب  درک و  میسقت  دنه  ناریا و  هزوح  ود  هب  ار  نایعیـش  هجوت  روحم  تشاد و  ناریا  هب  دنم 

نایعیش هاگیاپ  البرک  هدش و  يزات  نایدنه  ای  نایزات و  زا  رتشیب  فجن  متسیب ، هدص  زاغآ  ات  .دنک  کمک  تسناوت  یم 

52 ص :

.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 16 - - 1
Awadh or Outh - - 2

Nawwabs - - 3
Juan Cole, “Indian Money and the Shrine Cities of Iraq, 1786-1850,” MES 22, 1986, pp. - - 4

.461-80
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.دوب راوشد  رایسب  یترایز  ياهرهش  ياهداژن  رگید  نایم  زا  نایدنه  تخانش  متسیب  هدص  رد  .دوب  نابز  یسراپ 

قارع رد  هعیش  نایسراپ   3-2

اب مهم ، رایـسب  رـصنع  کی  ناونع  هب  مهدزون  هدص  رد  هک  دـندوب  قارع  رد  نایـسراپ  تعامج  نیا  يدـنه ، نارجاهم  زا  رتشیب  رایـسب 
قارع رد  لاس 1919  رد  دوش  یمدروآرب  هک  یـسراپ  رازه  داتـشه  .دـندش  رادـیدپ  یترایز  ياهرهـش  تیعمج  نایم  رد  اـیوپ  ذوفن و 

نیا .دـندوب  رادروـخرب  یناریا  نادنورهـش  هاـگیاج  زا  دـندشن ) دروآرب  يداژن  ارف  ياـهییوشانز  رطاـخ  هب  يرایـسب   ) دنتـشاد روـضح 
دوس نایناریا  هک  نایراجاق - ینامثع و  ناـیم  لاس 1875  رد  روشک  ود  نادنورهـش  ياه  تینوصم  ایازم و  ياطعا  دادرارق  اب  هاـگیاج ،

، قارع رد  نایـسراپ  هب  ياهناگی  هاـگیاج  نینچ  نتفرگ  رظن  رد  يارب  اـهینامثع  شیارگ  .دـش  هداد  نایـسراپ  هب  دـندوب - یلـصا  هدـنرب 
عوضوم رس  رب  ناریا  اب  لمتحم  گنج  کی  زا  يراددوخ  يارب  ینامثع  ششوک  نیمزرس و  نیا  رب  لوبناتـسا  دودحم  لرتنک  هدنباتزاب 

ندرک دونـشخ  يارب  لوبناتـسا  شـشوک  هدنباتزاب  نینچمه  نایـسراپ  هب  اه  تینوصم  ایازم و  نداد  .دوب  قارع  رد  نایـسراپ  تیعـضو 
رد قارع  رد  ناییاپورا  هدـنیازف  ذوفن  وس و  کی  زا  رـصم  رد  یلع  دـمحم  هنابلط  هعـسوت  تسایـس  اب  ییوراـیور  رد  قارع  رد  ناـیعیش 

ربارب رد  نایسراپ  هب  یترایز ، ياهرهش  مدرم  نایم  رد  رایسب  رامش  یبسن و  تیمها  هتـسجرب ، هاگیاج  .دوب  رگید  يوس  زا  هدزون  هدص 
دنمورین ینید  یعامتجا –  ياهدـنویپ  یهورگ و  يداصتقا ، عفانم  ات  تخاس  یم  اـناوت  ار  اـهنآ  هداد ، يرترب  قارع  يزاـت  هعیـش  هدوت 

.دننک ظفح  ناریا  رد  ناش  ناشیک  مه  اهنآ و  هداوناخ  اب  ار  دوخ 

ینید و یگدنز  رب  یگرزب  ریثات  یسراپ  ناناگرزاب  نازومآ و  نید  املع ، نینچمه ،
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یگدنز  (1) جیریوت و  هرـصب ، دادغبرد ، يریگ  مشچ  ياه  هورگ  رد  نینچمه  اهنآ  .دنتـشاد  البرک  هژیو  هب  یترایز ، ياهرهـش  داصتقا 
دمآ و دنور  هک  دـش  یم  يرتشیب  ینابیتشپ  راجاق  ینامثع - دادرارق 1875  اب  اهنآ  ینید  يداصتقا و  یعامتجا - هاگیاج  .دـندرک  یم 

نایسراپ هتسجرب  هاگیاج  .دیشخب  یم  ناماس  یترایز  ياهرهـش  هب  ناریا  زا   (2) ناگدرم ییاج  هب  اج  هب  هدرک و  ناسآ  ار  ناریاز  دـش 
ناونع هب  هک  البرک  فجن و  رب  رثوم  لرتنک  لامعا  نایزات ، عبانم  رب  اهنآ  لرتنک  و  تفرگ ، یم  همشچرس  ناریا  تلود  ینابیتشپ  زا  هک 

(3) .تخاس راوشد  ینامثع  تلود  رب  ار  دندشیم  رادیدپ  قارع  رد  هعیش  نییآ  زکرم  ود 

قارع ینید  ياهرهش  - 3

هراشا

، اهرهـش اهناکم و  نیا  همه  نایم  رد  .دور  یم  رامـش  هب  هعیـش  نییآ  ياه  هاگترایز  نیرتمهم  نیرت و  سدـقم  هاـگیاج  قارع  نیمزرس 
اهدادخر و تالوحت ، .دنرادروخرب  ییالاب  ینید  شزرا  زا  هعیش  نانموم  نایم  رد  ارماس »  » و نیمظاک » «، » البرک «، » فجن  » رهـش راهچ 

هتشاد ییازس  هب  شقن  قارع  رد  هژیو  هب  هعیش  نییآ  شرتسگ  رد  هتشذگ  هدص  دنچ  رد  البرک  فجن و  هژیو  هب  اهرهش  نیا  ياهوپاکت 
نایعیـش روما  رب  یگریچ  يارب  یناریا  ياه  تلود  ینامثع و  شیارگ  هلیـسو  هب  متـسیب  ات  مهدزناش  ياه  هدص  نایم  هک  یلوحت  .تسا 

.تفرگ لکش  قارع  رد 
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Tuwayrij - - 1
Corpse Traffic - - 2

.Yitzhak Nakash, op. cit, pp. 17-18 - - 3
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فجن  1-3

یـسایس ینید و  ریثاـت  ذوفن و  متـسیب  هدـص  زاـغآ  رد  هک  دوب  فجن  اهرهـش ، نیا  ناـیم  رد  یتراـیز  رهـش  نیرتمهم  نیرت و  هتـسجرب 
شخب رد  تسا و  هتفرگ  رارق  دادـغب  بونج  یلیاـم  رد 120  رهـش  نیا  .درک  یم  لامعا  قارع  ياـه  تیدودـحم  زا  رتارف  ار  يرایـسب 

، دش هتخاس  يدالیم )  ) لاس 1002 رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگمارآ  .دوب  نوریب  تلود  رثوم  لرتنک  زا  ینامثع  راگزور  زا  يا  هدمع 
.دراد رارق  فجن  رهش  زکرم  رد 

خیرات نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  نایعیـش  نیا  .دـننک  یم  یگدـنز  اهنآ  رد  نایعیـش  هک  هدـش  هتخاس  اتـسور  نیدـنچ  رانک  رد  رهـش  نیا 
.دـندرکیم رازگرب  تساـج ، رب  اـپ  مه  زورما  هب  اـت  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  دوب  داـی  نوچ  ییا  هنییآ  دوـخ  یـسایس 

رد اه  ینامثع  هدوب و  زیچان  مک و  اجنآ  رد  ینامثع  تموکح  ذوفن  هک  دراد  ياج  تارف  تشد  زا  يا  هقطنم  رد  فجن  رهش  نینچمه ،
یسایس تفلاخم  یتیاضران و  زکرم  هب  فجن  رهش  هک  دوبن  روآ  تفگش  ور ، نیا  زا  .دنتـشادن  ینایاش  ذوفن  راوتـسا و  ياه  هیاپ  اجنآ 
یتلود ار  دادـغب  يزکرم  تلود  فجن ، مدرم  ینامثع -  هرود  مامت  رد  هک -  ییاج  اـت  .دوش  لیدـبت  اـهینامثع  هیلع  هقطنم  نآ  ینید  و 
يزاس راوتـسا  يارب  یخیرات  نوگانوگ  ياههرود  یط  زین  هعیـش  ياـملع  رگید ، يوس  زا  .دـندروآ  یم  رامـش  هب  ینوناـقان  رگمتس و 

روز اب  نایاور  نامرف  هک  نآ  رگم  دندرکیم ؛ يراددوخ  دادغب  يزکرم  تلود  اب  تعیب  زا  فجن ، رد  دوخ  یسایس  ینید و  لالقتسا 

فجن رهـش  اب  دبای ، یگریچ  قارع  رب  دوب  هتـسناوت  هک  یتلود  ره  قارع  نیون  خیرات  رد  عقاو ، رد  .دندرک  یم  يوریپ  هب  راداو  ار  اهنآ 
، دـننادیم دوخ  قوقح  اب  راگزاسان  ار  نآ  فجن  ياملع  هک  يراک  ره  ماجنا  زا  دندیـشوک  یم  هک  ناـنچ  .تسا  هتـشاد  هژیو  يراـتفر 

.دنیوج يرود 
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يایادـه اـه و  کـمک  هک  نایعیـش - ینید  تیعجرم  هاـگیاج  رهـش  نیا  هک  تسا  نیا  دـیازفا  یم  فـجن  یـسایس  تـیمها  رب  هـچ  نآ 
رد هکلب  قارع ، رد  اهنت  هن  نایعیـش ، رهـش  نیمه  زا  هدوب و  دـندرکیم - تفاـیرد  مالـسا  ناـهج  رـساترس  رد  هعیـش  ناوریپ  زا  يرایـسب 

ار هعیش  ناریاز  زا  يرایسب  مالّسلا ، هیلع  یلع  هاگمارآ  دوجو  هطـساو  هب  فجن ، رگید ، يوس  زا  .دندرک  یم  يربهر  ار  ناهج  رـسارس 
كاخ يارب  ناکم  نیرترادفرطرپ  نیرتسدقم و  ناونع  هب  مالـسلا ) يداو   ) رهـش گرزب  ناتـسروگ  نینچمه ، .درکیم  بذـج  دوخ  هب 

(1) .دوب هجوت  دروم  هعیش  نانموم  نایم  رد  يراپس 

هدص هناتسآ  رد  .دور  یم  رامـش  هب  هعیـش  ینید  ياه  شزومآ  يارب  يا  هتـسجرب  هاگیاپ  رهـش  نیا  هک  تسا  نآ  فجن ، رگید  تیمها 
رد سدـق  هنیدـم و  هکم ، زا  سپ  رهـش  نیا  مارتـحا ، شزرا و  دـید  زا  .دوـب  لاـعف  نآ  رد  ینید  هاگـشزومآ  هدزوـن  مک  تسد  متـسیب 

ینید يار  فجن و  يوس  هب  مدرم  همه  مشچ  دـیآ ، دـیدپ  هعیـش  ناهج  رد  یگرزب  لکـشم  هک  یماگنه  دراد و  ياج  مراهچ  هاگیاج 
یگژیو زا  هتـسجرب  دومن  ود  دادـغب ، زا  ییادـج  نآ و  ینید  يالاو  هاـگیاج  فجن و  هب  نایعیـش  یگتـسبلد  نیا  .دوش  یم  هتخود  نآ 

نیا رابنا )  ) (2) میلد ناتسا  نکاس  ینس  ياه  هلیبق  اب  هقطنم  نیا  رد  نکاس  هعیـش  ياه  هلیبق  .تسا  یبونج  يزکرم و  تارف  هقطنم  ياه 
.دنا هتخاس  یم  فرشا  فجن  هجوتم  اهنت  ار  دوخ  يرادافو  هتشادن و  دادغب  هب  يرادافو  هنوگ  چیه  هک  دنراد  ار  فالتخا 

ود يزات ، ياه  هلیبق  یپردیپ  ياهـشزات  ربارب  رد  يریذپ  بیـسآ  رادـیاپ و  بآ  عبانم  دوبن  مهدزون ، هدـص  زا  شیپ  ات  رگید ، يوس  زا 
هچ رگا  .دوب  فجن  ینارحب  لکشم 
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ص 32. نیشیپ ، یسیفنلا ، دهف  هللادبع  : - Ibid, p. 18. See also - - 1
Dulaym - - 2
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نایوفـص تـسد  هـب  قارع  فرـصت  هرود  نیتـسخن  رد  ( - 1527  ) بسامهت هاـش  شنیـشناج  و  ( 1508  ) يوفـص مکی  لیعامـسا  هاش 
هک ییاج  ات  .دوب  اجرب  اپ  نانچمه  فجن  بآ  لکشم  اما  دنداد ، ماجنا  یشک  لاناک  بآ و  نیمات  يارب  ییاهمادقا  ( – 1508 - 1533)

فجن هب  هلح  زا  ياهزات  هاربآ  لاس 1623  رد   (1) .دیسر مهدزناش  هدص  نایاپ  رد  راوناخ  یس  هب  راکشآ  یـشهاک  اب  فجن  تیعمج 
زا سپ  زین  نآ  اما  دـش ؛ هتخاس  ( - 1622  – 1638  ) نایوفـص تسد  هب  قارع  فرـصت  هرود  نیمود  رد  ریبک -  سابع  هاـش  تسد  هب 

دیدپ فجن  يارب  رادیاپ  یگشیمه و  بآ  عبنم  کی  هک  دوب  لاس 1803  رد  هیدنه »  » هاربآ تخاس  زا  سپ  اهنت  و  دش ، کشخ  يدنچ 
( مکی مورزرا  همان  دـهع   ) 1821  - 1823 رد اهنآ  گنج  نیـسپاو  یپ  رد  ناریا  ینامثع –  طباور  یبسن  دوبهب  اـب  تفرـشیپ  نیا  .دـمآ 

شریذپ يارب  زاین  دروم  بآ  و  دروآ ، دیدپ  فجن  يداصتقا  یعامتجا –  هافر  يارب  ییالاب  هزیگنا  دـیما و  هیدـنه  هاربآ  .دـش  لیهـست 
 - البرک تیمها  شهاک  ياهب  هب  ار -  فجن  ههد 1840 ، زا  ات  درکیم  کمک  رهش  نادهتجم  هب  دروآیم و  مهارف  ار  نارئاز  هوبنا  رامش 

فجن و نایم  ینید  يداصتقا و  یعامتجا –  ياهسامت  رب  نینچمه  هیدنه  هاربآ   (2) .دنهد رارق  هعیش  یلصا  یشزومآ  هاگیاپ  ناونع  هب 
تفاـب دـید  زا  .تفرگ  یم  باتـش   (3)( عیـشت  ) يرگ هعیـش  هب  اـهنآ  شیارگ  هار ، نیا  زا  هک  تـشاد ؛ یمهم  ریثاـت  هموـح  ياـه  هلیبـق 

موس کی  اهنت  نایـسراپ  دش و  یم  لیکـشت  نایزات  زا  متـسیب  هدـص  زاغآ  رد  رهـش  ریاز ) ریغ   ) تباث تیعمج  هدـمع  شخب  یتیعمج ،
ذوفن نابایب ، هبل  هرانک و  رد  فجن  هاگیاج  .دنداد  یم  لیکشت  نامز  نآ  رد  ار  تیعمج 
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.Abbas al-Azzawi, op. cit, 3: 337 - - 1
.Stephen Longrigg, op. cit, p. 34 - - 2

Shiism - - 3

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_57_3
http://www.ghaemiyeh.com


نوچمه يزات  ياملع  مهم  ياه  هداوناخ  زا  يرایسب  هچ  نانچ  .درک  یم  هیجوت  ار  رهش  نیا  رب  يزات  يا  هلیبق  دیدش  رایـسب  تاریثات  و 
(1) .دنراد هشیر  هموح ي  ياه  هلیبق  رد  اطغلا  فشاک  هداوناخ 

البرک  : 2-3

هراشا

رهش نیا  رد  نکاس  نایسراپ  هدرتسگ  رایسب  هعماج  اب  البرک  گنهرف  يداژن و  تفاب  فجن ، يزات  دنمورین  ياه  یگژیو  اب  شجنس  رد 
مک 75 تسد  هک  دـش ، یم  دروآرب  نت  رازه  هاجنپ  هب  کیدزن  البرک  رد  هعیـش  تیعمج  متـسیب ، هدـص  هناتـسآ  رد  .دـش  یم  هتخاـنش 

دادغب بونج  یلیام  جنپ  هاجنپ و  دودح  رد  البرک  رهش  .دندوب  موس  کی  زا  رتمک  نایزات  دنداد و  یم  لیکشت  نایسراپ  ار  نآ  دصرد 
اه نامتخاس  .دندشن  ور  هب  ور  يزات  رهـش  کی  يامن  اب  زگره  هک  دندش  روآدای  رهـش  نیا  یبرغ  ناگدننکدیدزاب  تسا و  هدش  عقاو 

.دوب نآ  رب  نایسراپ  ذوفن  ریثات و  هدنباتزاب  رهش  ياهرازاب  و 

یگداتـسیا دربن و  .دراد  دوخ  رد  ار  اهنآ  ینتاـن  ردارب  ساـبع ، مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  هعیـش ، ياوشیپ  نیموس  ياـه  هاـگمارآ  ـالبرک 
هعیـش ياه  هروطـسا  خیرات و  رد  دادیور  نیرتمهم  لاس 680 ، رد  البرک  تشد  رد  شکچوک  هورگ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  هناروـالد 
يارب هژیو  هب  یگدرپسرس  یگتسبلد و  نوناک  ناونع  هب  البرک  و  دش ، یم  هتشاد  یمارگ  روش  رپ  نایعیـش  نایم  رد  اهنآ  تداهـش  .دش 

(2)، ثیداحا .دش  رادیدپ  یسراپ  هعیش  نانموم 
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Meir Litvak, “The Shi’i Ulama of Najaf and Karbala, 1791-1904: A Socio-Political - - 1
.Analysis,” Harvard University, 1991, pp. 112-116

Traditionals - - 2
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نآ ناتـسروگ  رد  يراپـس  كاخ  رهـش و  نیا  رادـید  يارب  ناـنموم  هب  دـناهدش و  لـیاق  نآ  كاـخ  بآ و  يارب  ار  تکرب  تمحر و 
(1) .دناهداد هدعو  ار  ییاهشاداپ  تسا –  فجن  ناتسروگ  زا  سپ  تسادق  رظن  زا  ناتسروگ  نیمود  هک  مامالا – ) يداو  )

هب هقطنم  لاغشا  یپ  رد  .دوب  رادروخرب  فجن  هب  تبسن  يرتهب  شیب  مک و  بآ  يدوجوم  زا  دیسریم  رظن  هب  البرک  بآ ، عبانم  دید  زا 
رد هاربآ  نیا  .داد  البرک  هب  بآ  ندروآ  يارب  ار  هینیسح »  » هاربآ تخاس  روتسد  مکی  نامیلس  ناطلـس  لاس 1533 ، رد  ینامثع  تسد 
بآ دوبمک  تموکح ، یهجوت  یب  یپ  رد  مهدزناش ، هدص  نایاپ  ات  .دشیم  ناور  البرک  يوس  هب  هدـش و  ادـج  تارف  زا  بیـسم  شخب 

رادـنامرف تسد  هب  هینیـسح  هاربآ  رـس  رب  يدـنب  بآ  تخاس  اـب  مهدـجه ، هدـص  زاـغآ  رد  .دـش  ناریاز  يوس  زا  رهـش  كرت  بجوم 
 - البرک ارچ  هک  دمایپ  نیا  هیجوت  هب  دنکیم  کمک  تفرشیپ  نیا  .دش  رادروخرب  یگشیمه  بآ  هریخذ  کی  زا  البرک  قارع ، ینامثع 
یپ رد  هک  ناهفـصا – )  ) ناهپـسا ياج  هب  لاس 1737  دودـح  رد  هعیـش  یـشزومآ  هاگیاپ  نیرتمهم  ناونع  هب  زاـغآ  رد  فجن -  هن  و 

يزاسزاب دنب و  بآ  تخاس  .دش  رادیدپ  دوب -  هدرک  لوفا  قارع  هب  یسراپ  ياملع  ترجاهم  سپس  اهناغفا و  تسد  هب  رهش  فرـصت 
دوبهب رهش  ترایز  يارب  ار  طیارش  داد و  شیازفا  ار  البرک  هافر  قارع  ینامثع  رادنامرف  تسد  هب  البرک  دادغب –  هار  ياهارس  ناوراک 

(2) .دیشخب

ياهـشرازگ مهدزون ، هدـص  زاـغآ  مهدـجه و  هدـص  رد  نآ  رب  یناـمثع  لرتنک  شهاـک  قارع و  رد  ناـکولمم  ییاور  ناـمرف  یپ  رد 
کی ناونع  هب  ار  البرک  ییایناتیرب ،
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.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 21 - - 1
.Stephen Longrigg, op. cit, p. 34. See also: Abbas al-Azzawi, op. cit, p. 5: 210 - - 2
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نیا و  دـش ؛ یمن  هدـناوخ  ینامثع  ناطلـس  ماـن  هب  هنیدآزاـمن  ياـه  هبطخ  یتح  نآ  رد  هک  دـننک  یم  داـی  نادرگدوخ  همین  يروهمج 
يور ییارگ  زکرمت  هب  رگید  راـب  دـبای و  زاـب  لاـس 1831 م  رد  ار  قارع  رب  دوخ  میقتـسم  تموکح  اـت  دوب  یناـمثع  يارب  يرادـشه 

(1) .دش لاغشا  لاس 1843  رد  یگداتسیا ، فالخ  رب  زین  البرک  اتسار ، نیا  رد  .دروآ 

البرک رهش  لاغشا  مهم  ياهدمایپ 

هب هنایوج  شزاس  میلـست  رطاخ  هب  فجن  داد ، ناـیاپ  رهـش  نیا  نادرگدوخ  همین  هاـگیاج  هب  ـالبرک  بوکرـس  هک  یلاـح  رد  تسخن ،
ظفح ار  دوخ  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا –  هاگیاج  فجن  نیاربانب  .دنام  ناما  رد  يدننامه  تشونرـس  نانچ  زا  ینامثع ، رادنامرف 
ناونع هب  ات  درک  کمک  فجن  هب  البرک  لاغـشا  مود ، .دـنام  یقاـب  هدروخن  تسد  متـسیب  هدـص  اـت  شیب  مک و  هاـگیاج  نیا  هک  درک 

دـنتفر و فجن  هب  هدرک و  اهر  ار  البرک  يرایـسب  نازومآ  نید  هک  ناـنچ  دوش ، رادـیدپ  ههد 1840  زا  هعیش  یلصا  یـشزومآ  هاگیاپ 
.دش هعیش  گرزب  نادهتجم  رتشیب  یلصا  مهم و  هاگیاپ  فجن ، نامز ، نیا  زا  نینچمه 

ات دـندرک  دراو  یناـمثع  تلود  رب  يرثوم  ياـهراشف  اـهراجاق ، دیـسر ، ناریا  هب  ـالبرک  نینوخ  لاغـشا  زا  هک  ییاـهربخ  یپ  رد  موس ،
.دهدب قارع  نانکاس  نایسراپ  هب  ییاه  تینوصم 

راد و يورین  تسکش  هب  ینامثع  تسد  هب  البرک  لاغشا  هچ  رگ  نیاربانب 
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Meir Litvak, op. cit, pp. 107, 124-26. See also: Juan Cole and Moojan Momen, “Mafia, - - 1
Mob and Shiism in Iraq: The Rebellion of Ottoman Karbala, 1824-1843,” PP 112, 1986, pp.

.115-116, 122, 124
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، متـسیب هدـص  هناتـسآ  رد  تفای و  شیازفا  رهـش  رد  نایـسراپ  ذوفن  يزیمآ  ضقانت  هنوگ  هب  دـیماجنا ، البرک  رد  يزاـت   (1) ياه هتسد 
ات هک  ناریا  اب  البرک  راوتـسا  ياهدنویپ   (2) .دـندش هریچ  البرک  رد  ینید  يداصتقا و  یعامتجا –  ياهوپاکت  زا  يرایـسب  رب  نایـسراپ 
هب ار  رهـش  روما  لرتنک  المع  هک  هنومک ، شنم  یـسراپ  هداوناخ  يالاب  هاگیاج  یعامتجا و  هاگیاپ  رد  دیـشک ، ازارد  هب  متـسیب  هدـص 

هاگمارآ یتسرپرس  هاگیاج  بیترت  هب  لاس 1917 ، رد  ابناتیرب  تسد  هب  ینوگنرس  زا  شیپ  ات  هداوناخ  نیا  .دوب  راکشآ  دنتشاد ، تسد 
.دنتشاد تسد  رد  ار  رهش  يرادرهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح 

نیمظاک  3-3

هدنرادزاب لماوع  .تفگ  نینچ  ناوت  یمن  ارماس  نیمظاک و  هرابرد  دندوب ، قارع  رد  هعیش  نییآ  هاگهانپ  هاگیاپ و  البرک  فجن و  رگا 
هک نیمظاک - تیمها  .ارماس  ینـس  هچراپکی  شیب  مک و  تیعمج  ینـس و  دادغب  هب  نیمظاک  یکیدزن  زا  دندوب  ترابع  یلوحت  نینچ 

مظاک یـسوم  ماما  ياه  هاگمارآ  هک  دریگیم ؛ همـشچرس  شهاگترایز  زا  تسا - ، هدـش  عقاو  دادـغب  رتخاب  لامـش  یلیام  هس  رد  اـهنت 
نیا هدرتسگ  ياه  يزاـسزاب  .دراد  دوخ  رد  ار  هعیـش  ياوشیپ  نیمهن  مالّـسلا ، هیلع  داوج  دـمحم  ماـما  اوشیپ و  نیمتفه  مالّـسلا ، هیلع 

زا يرگید  هنومن  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  نآ  ینامثع  مکی  نامیلـس  ناطلـس  زاغآ و  يوفـص  مکی  لیعامـسا  هاـش  تسد  هب  هک  هاـگترایز 
.دش یم  یترایز  ياهرهش  دیاع  قارع  رد  هعیش  روما  رب  یگریچ  يارب  ناریا  ینامثع –  تباقر  زا  هک  تسا  ییاهدوس 

تفه زا  هک  دوش  یم  دروآرب  نت  رازه  تشه  متسیب  هدص  زاغآ  رد  رهش  تیعمج 
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Gangs - - 1
.Yitzhak Nakash, op. cit, pp. 22-23 - - 2
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رهش نایسراپ  رامش  هک  یلاح  رد  دندادیم  لیکشت  ار  رهش  نیا  ناملسم  تیعمج  هدمع  شخب  نایزات  دندوب و  هعیـش  نانآ  زا  نت  رازه 
هب یبسا  ياومارت  کی  اـب  رهـش  هک  لاس 1870م  رد  دادـغب  يوس  هب  نیمظاک  دـیدش  شیارگ   (1) .تفر یمن  رتارف  نت  رازه  کـی  زا 

یکیدزن .دنتـشاد  البرک  فجن و  تبـسن  رهـش  نیا  رب  يرتشیب  لرتنک  اه  یناـمثع  نیارباـنب ، .دـیدرگ  تیوقت  دـش -  لـصتم  تختیاـپ 
شیادیپ زا  شیپ  هک  ییاهدادخر  هب  درک و  ناسآ  ار  قارع  نایعیـش  ناینـس و  نایم  ياهـسامت  رایـسب  ياهزادـنا  ات  دادـغب  هب  نیمظاک 

تیعمج دوریم و  رامش  هب  دادغب  رهش  ياهشخب  زا  یکی  هیمظاک »  » مان اب  نونکا  مه  نیمظاک ، .دیماجنا  داد ، يور  1921م )  ) یهاشداپ
.تسا هدناشک  دادغب  هب  ار  يرایسب  هعیش 

ارماس  : 4-3

هیلع يداه  ماما  هعیـش ، ياوشیپ  نیمهدزای  نیمهد و  هاگمارآ  .تسا  هدـش  عقاو  دادـغب  لامـش  یلیام  شـش  تسـش و  رد  ارماـس  رهش 
نیمهدزاود هاگداز  رهـش  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  نایعیـش  .دراد  رارق  رهـش  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماـما  رـسپ  مالّـسلا و 

يدـهم ناونع  هب  تسا و  هدـش  ناهنپ  اهدـید  زا  دوش  یم  هتفگ  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  دـمحم  هعیـش ، ياوشیپ 
ات نآ  ناـنکاس  .دوب  نت  هب 8500  کیدزن  متـسیب  هدـص  زاغآ  رد  ارماس  تیعمج  .دـشاب  یم  دنتـسه –  اهنآ  تشگزاب  رظتنم  دوعوم » »

هچراـپکی شیب  مک و  لاس 1875 ، رد  رهـش  نیا  هب  فجن  زا  يزاریـش  نسح  دـمحم  هللا  تیآ  گرزب ، دـهتجم  ییاج  هب  اـج  زا  شیپ 
مک یپ  رد  سپـس  دوب و  نایـسابع  تختیاپ  مهن  هدـص  رد  يراگزور  هک  نآ  زا  سپ  ار -  ارماس  يزاریـش ، ییاج  هب  اـج  .دـندوب  ینس 

مک یهجوت و 
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.Ibid, p. 23 - - 1
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اه ینامثع  هب  يرادشه  رهـش ، نیا  رد  هعیـش  گرزب  دهتجم  تماقا  .داد  قنور  درک و  هدنز  هرابود  دوب –  هداهن  يدوبان  هب  ور  یتیمها 
نازومآ و نید  اه ، لوپ  ندش  ریزارـس  نامگ  یب  .دندش  ور  هب  ور  قارع  یلامـش  شخب  رد  يرگ  هعیـش  یناهگان  شرتسگ  اب  هک  دوب 

ياهریثات ربارب  رد  ار  ارماس  تیعمج  ناگمه ، ناگدـید  رد  هعیـش  ياه  نییآ  يرازگرب  نآ  یپ  رد  و  رهـش ، نیا  هب  هعیـش  نارگرادـید 
ینامثع سرت  نینچمه ، .دیشک  یم  شلاچ  هب  ار  نآ  هموح  ارماس و  ینـس  نییآ  يرترب  یگریچ و  تخادنایم و  رطخ  هب  هعیـش  هدنیازف 

ناریا رد  وکابنت  شروش  هب  هک  يرما  رد  يزاریـش  هللا  تیآ  يریگرد  زا  رتشیب  قارع ، زا  شخب  نیا  رد  هعیـش  دشر  لاح  رد  روضح  زا 
(1) .تفرگ یم  همشچرس  دیماجنا ، ( 1891-1892)

ارماس رد  ینـس  نیون  هاگـشزومآ  ود  تخاس  .دـنتفرگ  يدـج  ار  رطخ  ینـس  ياملع  ینامثع و  نارازگراـک  مهدزون ، هدـص  ناـیاپ  زا 
گرم یپ  رد  .دیشخب  دوبهب  ارماس  رد  هعیش  روما  رب  ار  نانآ  لرتنک  هعیـش ، ياههاگترایز  يارب  ینـس  تسرپرـس  نتـشامگو  ( 1898)

نادرگاش زا  يرایسب  اهنآ  گرم  زا  سپ  لاس  کی  لوط  رد  .تفای  يرایـسب  شهاک  ارماس  تیمها  لاس 1895 ، رد  يزاریش  هللا  تیآ 
یشزومآ هاگیاپ  نیرتمهم  ناونع  هب  ار  دوخ  رترب  هاگیاج  هک  يرهـش  فجن -  رد  رتشیب  هدرک و  كرت  ار  ارماس  اهنآ  یلـصا  ناوریپ  و 

هب ارماس  زا  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  هتـسجرب ، دـهتجم  يزاریـش و  نادرگاش  ییاج  هب  اج  .دـندش  نکاس  تخاسیم -  راوتـسا  هعیش 
تسد زا  قارع  رد  هعیش  هاگیاپ  هب  ندش  لیدبت  يارب  ار  يایدنمناوت  ره  رهـش  نیا  درک و  یعطق  ار  ارماس  لاوز  لاس 1917 ، رد  البرک 

(2) .داد

63 ص :

.Ibid, p. 24 - - 1
Selim Deringil, “The Struggle against Shi’ism in Hamidian Iraq: A Study in Ottoman - - 2

.Counter-Propaganda,” WI 30,1990,p.50
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هب هنیشیپ  اب  مهم و  رهش  نیا  زا  ار  ناتسا  نیا  زکرم  نیسح  مادص  هتفرگ و  رارق  نیدلا  حالص  نیـشن  ینـس  ناتـسا  رد  ارماس  زین  نونکا 
ود نیا  البرک ، فجن و  تردـق  راهم  يارب  ینامثع  یلک  یناوتان  عومجم ، رد  .تسا  هدرک  اج  هب  اج  تیرکت  ياتـسور  دوخ ، هاـگداز 

ریثات مهم  نیا  .دنوش  رادیدپ  مهدجه  هدص  نایاپ  زا  قارع  رد  هعیـش  شرتسگ  جیورت و  ياه  هاگیاپ  ناونع  هب  ات  تخاس  اناوت  ار  رهش 
.تشاد دندوب ، هدمآ  رد  البرک  فجن و  ذوفن  ریز  هک  یبونج  ینایم و  قارع  رد  يزات  ياه  هلیبق  زا  يرایسب  رامش  رب  ياهدنیازف 

هعیش نییآ  هب  برع  ياه  هلیبق  شیارگ  - 4

قارع رد  برع  يا  هلیبق  ياه  ینامیپ  مه  اه و  هلیبق   : 1-4

ار قارع  مدرم  تیرثکا )  ) هنیرتشیب متـسیب  یتح  مهدزون و  هدـص  زا  شیپ  نایعیـش  دـهد  ناشن  هک  درادـن  دوجو  یهاوگ  لیلد و  چـیه 
ییاهرهش هب  رصحنم  رما  نیا  اما  تسا ، هداد  خر  هعیش  خیرات  رسارس  رد  قارع  رد  يرگ  هعیـش  هب  شیارگ  هچ  رگا  .دندادیم  لیکـشت 

و  (2)« یط  » (1) «، هملــس ینب   » نوـچمه يزاـت  ياـههلیبق  یخرب  یهاـگ ، زا  ره  .دــندوب  روـشک  تـیعمج  زا  ياـهراپ  اـهنت  هـک  دوـب 
مهدزناپ و ياه  هدص  رد   (4)« عشعشم  » يزات هعیـش  نامدود  ییاور  نامرف  لوط  رد  ناتـسزوخ  کیدزن  ياه  بادرم  رد   (3)« نادوس »
هب قارع  ینس  امسا  يزات  ياه  هلیبق  هدمع  شخب  هدرتسگ  شیارگ  زا  سپ  اهنت  اما  .دندرک  یم  ادیپ  يرگ  هعیش  شیارگ  هب  مهدزناش 

لوط رد  مه  نآ  يرگ  هعیش 
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Bani Sulama - - 1
Tayy - - 2

Sudan - - 3
'Musha'sha - - 4
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تیعمج زا  دصرد  بیترت 53 و 56  هب  هک  دوشیم  دروآرب  رد 1919 و 1932  درک و  ادیپ  شیازفا  نایعیش  مهس  هک  دوب  مهدزون  هدص 
(1) .دندادیم لیکشت  ار  قارع 

شیب ییاهنت  هب  نادرگ  نابایب  .دندادیم  لیکشت  ینامثع  هرود  لوط  رد  ار  ینایم  یبونج و  قارع  تیعمج  هدمع  شخب  يزات  ياههلیبق 
یعون ناونع  هب  اه  هلیبق  زا  مادک  ره  اه ، هلیبق  مهدزون ، هدص  ات  .دـنداد  یم  لیکـشت  اـت 1867 م  ار  یبونج  قارع  تیعمج  زا  یمین  زا 

یپ رد  یپ  ياهورین  مازعا  .دندرکیم  لمع  دندوب ، هدش  اپرب  اه  هورگ  رگید  ياهدیدهت  هب  خساپ  رد  هک  نادرگدوخ  یـسایس و  دحاو 
رتشیب يرگید  زا  ار  مادـک  ره  نیاربانب  درک ؛ یم  تیوقت  ار  اـه  یناـمیپ  مه  یهورگ  حور  زین ، اـه  هلیبق  اـب  ییوراـیور  يارب  تموکح 

: زا تراـبع  یناـمثع  هرود  لوـط  رد  یناـیم  یبوـنج و  قارع  رد  ياــهلیبق  ياــهینامیپ  مـه  نیرتـنهک   (2) .درک یم  صخــشم  ادـج و 
(11)« بعک  » »(10) و هعیبر  » (9) «، دمحموبلا  » (8) (، محل ینب  « ) مال ینب   » (7) «، لعزخ  » (6) «، دیبع  » (5) «، میلد  » (4) «، دیبز  » (3) «، قفتنم »

65 ص :

.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 25 - - 1
Robert Fernea, “Shaykh and Effendi: Changing Patterns Amonh the El Shabana of - - 2

Southern Iraq,” Cambridge, Mass, 197, p.25
Muntafiq - - 3
Zubayd - - 4
Dulaym - - 5
Ubayd - - 6
Khaz'al - - 7

Bani Lam - - 8
Al bu Mohammad - - 9

Rabi'a - - 10
Ka'b - - 11
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(1) .دنا هدوب 

ياهـشزرا اـهیگژیو و  رد  يرایـسب  ياـه  يدـننامه  ، نیارباـنب دـندرک ؛ چوک  روشک  نیا  هب  ناتـسبرع  زا  قارع  ياـه  هلیبق  زا  يرایـسب 
هدرک چوک  نیمزرـس  نیا  هب  نوگانوگ  ياه  هرود  رد  هدش  دای  يا  هلیبق  ياه  ینامیپ  مه  .دنراد  یناتـسبرع  ياه  هلیبق  اب  اهنآ  یقالخا 

یخرب و  مال ) ینب  لعزخ ،  ) مهدراهچ هدص  رد  یخرب  دیبع ،) هعیبر ، دیبز ، قفتنم ،  ) ناناملسم ياه  ییاشگروشک  زاغآ  زا  یخرب  دنا ؛
(2) (. دمحم وبلا  میلد ،  ) مهدفه هدص  رد 

و  (4)« اـقوط  » رمـش هژیو  هـب   (3) «، رمــش  » ياـه هخاـش  .تفاـی  شیازفا  مهدزوـن  مهدـجه و  ياههدـص  رد  قارع  ياـهلیبق  تـیعمج 
، قارع يا  هلیبق  تیعمج  رد  رگید  مهم  شیازفا  .دندرک  چوک  قارع  هب  ناتسبرع )  ) (6)« لئاح  » زا مهدجه  هدص  زاغآ  رد   (5) «، حیص »

يا هلیبق  هشقن  لاـح  نیا  اـب  .دوب  لاس 1737  دودـح  رد  قارع  هب  ناتـسبرع )  ) (8)« دجن  » زا  (7)« میمت ینب   » گرزب ياـههخاش  چوک 
رد مه  نآ  مهدزون و  هدص  رد  اهنت  قارع 

66 ص :

Hanna Batatu, “The Old Social Classes and The Revolutionary Movement of Iraq.” - - 1
.New Jersey, Princeton: Princeton Univesrsity Press, 1982, p. 68

.Stephen Longrigg, op. cit, p. 80 - - 2
Shammar - - 3

Toqa - - 4
Sa'ih - - 5
Ha'il - - 6

Bani Tamim - - 7
Najd - - 8
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ناـیم قارع ، هب  ناتـسبرع  زا   (3) «، ریفز  » هلیبـق نینچمه  (2) و  «، هزنع  » ياـهینامیپ مه  )(1) و  ابرج  ) رمـش رگید  ياه  هخاـش  چوک  یپ 
دننک یم  اعدا  یقارع  يزات  ياه  هلیبق  زا  يرایسب  .تفرگ  دوخ  هب  ییاهن  لکـش  نایباهو ، ياهراشف  یپ  رد  ات 1805 م  ياهلاس 1791 

زا دادغب ، هتسجرب  ینس و   (5) ملاع يردیحلا ، طسوت  لاس 1869 م  رد  هک  یتسرهف  هیاپ  رب   (4) .دنراد اه  ینامیپ  مه  نیا  رد  هشیر  هک 
یم مشچ  هب  هدش  دای  ياه  هلیبق  اه و  ینامیپ  مه  رتشیب  مان  دش ، مهارف  دندوب  هدرک  ادـیپ  شیارگ  يرگ  هعیـش  هب  اریخا  هک  ییاههلیبق 

طوطخ ياتسار  رد  اه  هلیبق  زا  يرایسب  1921م )  ) یهاشداپ لیکشت  اب  نیاربانب  و  دوبن ، لماک  يورگون  ياه  هنومن  زا  يرایسب  .دروخ 
.دندش میسقت  يا  هقرف 

اه ینامیپ  مه  اه و  هلیبق  نایم  رد  هعیش  نییآ  هب  شیارگ  لماوع   - 2-4

هراشا

لوط رد  دندش -  دراو  قارع  هب  مهدجه  هدص  رد  هک  میمت -  ینب  ریفز و  رمـش ، گرزب  ياه  هخاش  هک  دـشابن  زیگنا  تفگـش  دـیاش 
وبلا میلد ، دیبز ، قفتنم ، قارع -  هنیرید  ياه  ینامیپ  مه  گرزب  شخب  هک  تسا  هجوت  روخ  رد  لاح  ره  هب  .دنوش  نییآ  ون  دعب  هدص 

نیدـنچ .دـنتفای  شیارگ  يرگ  هعیـش  هـب  نآ  زا  شیپ  هـن  مـهد و  هدـص  ناـیاپ  زا  اـهنت  بـعک -  هـعیبر و  مـال ، ینب  لـعزخ ، دـمحم ،
یلماوع دنیآرف  نیا  زکرم  رد  .تشاذـگ  ریثات  اه  هلیبق  ماگنه  رید  يا  هزادـنا  ات  ناباتـش و  يورگون  نیا  رب  مهم  دادـخر  ینوگرگد و 

هب رهش  ود  نیا  ندش  رادیدپ  ، البرک فجن و  هب  اه  یباهو  ياه  شزات  نوچ :

67 ص :

Jarba - - 1
Anaza - - 2
Zafir - - 3

.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 26 - - 4
Alim - - 5
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ياتـسار رد  ینامثع  تسایـس  لـماع ، نیرتمهم  و  تارف ، بآ  ناـیرج  ریـسم  رییغت  قارع ، یناـبایب  مهم   (1)« ياهرهـش رازاب –   » ناونع
راـک هب  يدرگ  ناـبایب  یگدـنز  زا  اـه  هلیبـق  یگدـنز  ینوگرگد   (2) .دـنراد رارق  دـش ، زاغآ  رد 1831  هک  اـه  هلیبق  ندـناشن  اـجکی 

ار دوخ  تیوه  درک  یم  ناشراداو  هک  دروآ  دیدپ  نانیشن  هلیبق  نایم  رد  ار  یگرزب  نارحب  دز و  مه  رب  ار  يا  هلیبق  ناماس  يزرواشک ،
( - ربمایپ ناگداون   ) اهدیـس عیرـس  شیازفا  اب  يورگون  .دننک  یبای  ناکم  یبایزاب و  ار  اهنآ  ینید  یعامتجا - هشقن  دـننک و  يزاسزاب 
قبط رب  يورگون  هرتسگ  هزادنا و  نینچمه ، .دش  یم  لیهست  دندیشخب - یم  نیکـست  ار  قارع  يا  هلیبق  هناماس  یـشاپورف  هیزجت و  هک 

ار ریثاـت  زا  ینوگاـنوگ  تاـجرد  هلجد  یبونج و  یناـیم و  تارف  اـهبادرم ، رد  هدـش  داـی  لـماوع  هک  ناـنچ  .درک  یم  رییغت  هقطنم  ره 
.دنتشاد

نایباهو شزیخ   - 1-2-4

نییآ هب  قارع  ياه  هلیبق  تیاده  يارب  البرک  فجن و  رد  املع  شیارگ  هزیگنا و  ندش  نشور  نییبت و  هب  نایباهو ، شزیخ  شیادیپ و 
هعیـش سراف - جیلخ  یبونج  هنارک   ) (3)« ءاسح  » فرصت و  دوب ؛ ناتـسبرع  رد  یتردق  دوعـس  نبا  رد 1775م ، .دـنک  یم  کمک  هعیش 
شخب ریفز ، ياه  هلیبق  نایباهو ، راشف  .دـهد  شرتسگ  دـجن  ياهزرم  زا  رتارف  ار  شذوفن  ات  تخاس  اـناوت  ار  وا  لاس 1795  رد  نیشن )

هب راب  نیدنچ  نایباهو  .دناشک  قارع  هب  ار  ابرج  رمش  و  روبج ،) لماش   ) (4)« برح  » هزنع و زا  ییاه 

68 ص :

Market- town - - 1
.Ibid, pp. 27-28 - - 2

Hasa - - 3
Harb - - 4
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دندرک و هرـصاحم  راب  ود  ار  فجن  اهنآ  .دنداد  رارق  جارات  زات و  تخات و  دروم  ار  لعزخ  قفتنم و  ياه  ینامیپ  مه  دـنتخات و  قارع 
ماکان نایباهو  تسکـش  رد  اهراب  قارع  رادـنامرف  نامرف  ریز  ياـه  هلیبق  گرزب  يورین   (1) .دندومن جارات  لاس 1801م  رد  ار  ـالبرک 

تیادـه و يارب  ار  ناـنآ  هزیگنا  درک و  تیوقت  ار  هعیـش  ياـملع  يا  هقرف  تیوـه  ـالبرک  فـجن و  هب  ناـیباهو  ياـه  شزاـت  .دـندنام 
یمن دیدپ  هعیش  مالسا  يارب  یعقاو  یکیزیف  دیدهت  چیه  هک  ینـس ، هعیـش - يا  هشیدنا  زیتس  فالخرب  .داد  شیازفا  اه  هلیبق  يورگون 

( شترا  ) يورین کی  دوبن  نآ  درک و  راکـشآ  ار  قارع  رد  هعیـش  ياملع  يریذـپ  بیـسآ  فجن ، هب  اه  شزات  ـالبرک و  جاراـت  دروآ ،
.دننک جیسب  درک ، یم  دیدهت  ار  رهش  ود  نیا  یتسه  انیع  هک  ییاهدیدهت  نینچ  ربارب  رد  دنناوتب  هک  دوب  يا  هلیبق 

تـسد هب  يارب  البرک  اب  تباقر  رد  رهـش  نیا  شـشوک  فجن و  شیادـیپ  اب  دوب  ناـمز  مه  ناـیباهو  ياـهزات  تخاـت و  نیا ، رب  نوزفا 
رد املع  يارب  دوب  يرادشه  رهـش ، تشونرـس  هب  نانآ  یتوافت  یب  اه و  هلیبق  يورین  یناوتان  .هعیـش  یلـصا  یـشزومآ  هاگیاج  ندروآ 
ریز زونه  هک  یلاح  رد  دـننک و  تیوقت  لعزخ  ینامیپ  مه  ناـیم  رد  ار  يرگ  هعیـش  اـت  دندیـشوک  ناـنآور  نیا  زا  نآ  هموح  فجن و 

هشیمه يورین  اب  ار  هعیش  ياملع  نایباهو ، ياه  شزات  .دننک  داجیا  ینامیپ  مه  نیا  ياضعا  زا  لکشتم  یشترا  دندوب ، نایباهو  دیدهت 
نیا هنومن  .تخاس  ریگرد  رتشیب  دنتـشاد ، اهنآ  يدـمآرد  عبانم  يارب  قارع  درگ  نابایب  ياه  هلیبق  هک  يرطخ  اـه و  هلیبق  زیمآ  دـیدهت 

دیدـهت ار  نیمظاک  هلح و  البرک ، فجن ، ياهرهـش  هک  دوب  دادـغب  یبونج  ياه  شخب  رد  لاس 1814م  رد  اه  هلیبق  شروش  دـیدهت ،
.دوب هتسب  ار  یناریا  ناریاز  تشگزاب  هار  درک و  یم 

69 ص :

Tom Nieuwenhuis, “Politics and Society in Early Modern Iraq,” The Hague, 1982, pp. - - 1
.123-125
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.دندوب يدعب  تالوحت  یلصا  عنام  هعیش ، ياهرهش  رب  قارع  ياه  هلیبق  ياهراشف  نایباهو و  ياه  شزات 

راوتـسا هاگیاپ  کی  دقاف  دندوب و  هدرک  ترجاهم  قارع  هب  مهدجه  هدص  رد  هک  یـسراپ  ياملع  هب  دوب  يرادشه  هژیو  هب  هلاسم  نیا 
رد نانآ  هاگیاج  زا  ینابیتشپ  يارب  يرگ  هعیـش  هب  اه  هلیبق  نیا  شیارگ  نانآ ، هاگدید  زا  .دـندوب  روشک  نیا  رد  يداصتقا  یعامتجا -

مهم هیامرس  نید ، نیا ، رب  نوزفا  .دوب  مزال  هتـسیاب و  دادغب  رد  ینـس  تموکح  ربارب  رد  اهنآ  لقتـسم  تیعـضو  ظفح  یبونج و  قارع 
راوتـسا ناریا  زا  ناگدرم  ییاج  هب  اج  ترایز و  تاریخ ، رب  رتشیب  هک  دوب  اهنآ  يداصتقا  يوپاکت  یلـصا  يورین  یتراـیز و  ياـهرهش 

هن قارع  درگ  نابایب  ياه  هلیبق  .دهد  شیازفا  ار  يدمآرد  عبنم  نیا  تسناوت  یم  يزات  ياه  هلیبق  نایم  رد  هعیش  نییآ  شرتسگ  .دوب و 
لیاق اـهنآ  يارب  ینید  شزرا  هنوگره  هن  دنتـشاد و  تراـیز  ناونع  هب  هعیـش  ياـههاگترایزو  یتراـیز  ياهرهـش  دـیدزاب  هب  یـشیارگ 

کمک نانموم ، رامـش  شیازفا  يارب  یتصرف  ناونع  هب  ار  هعیـش  هب  اه  هلیبق  شیارگ  هعیـش  ياملع  هلئـسم ، نیا  زا  یهاـگآ  اـب  .دـندوب 
يدمآرد عبانم  شیازفا  مهم و  ینید  ياهرهش  نتـشاد  هگن  ناما  رد  يارب  زاین  نیاربانب ، .دندرک  یم  یبایزرا  نارگرادید  ناگدنهد و 

هدص نایاپ  زا  هعیـش  هب  اه  هلیبق  ندناورگ  يارب  هعیـش  ياملع  شیارگ  هزیگنا و  ندش  نشور  هب  یموب ، يداصتقا  هاگیاپ  کی  داجیا  اب 
(1) .دنک یم  کمک  مهدجه 

ینابایب ياهرهش  رازاب –  ناونع  هب  البرک  فجن و  درکلمع   : 2-2-4

نابایب رازاب  ناونع  هب  نانآ  درکراک  نابایب و  هرانک  رد  البرک  فجن و  هاگیاج 
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هنـالاس هخرچ  .درک  لیدـبت  نانیـشن  هلیبـق  اـه و  هلیبـق  ناـیم  رد  یمهم  ساـمت  هکبـش  هب  ار  اـهنآ  قارع ، رد  زیخ  هلغ  زکارم  نادرگ و 
( وج مدنگ و   ) هلغ تشادرب  لصف  اب  نامز  مه  قارع  هب  چوک  دوب و  ناتسبرع  هیروس و  نابایب  قارع ، زا  درگ  نابایب  ياه  هلیبق  تکرح 
هب يا  هزادـنا  ات  نینچمه  اهدتـس و  داد و  هاگیاپ  يا و  هلیبق  گرزب  رازاـب  هلح » ، » مهدزون هدـص  هناـیم  زا  شیپ  .دوب  قارع  بونج  رد 

ریثأت لاح ، ره  هب  .دـندوبن  اراد  ار  یهاگیاج  نینچ  البرک  فجن و  و  درک ؛ یم  لمع  اـه  هلیبق  ناـیم  رد  هعیـش  شرتسگ  هاـگیاپ  ناونع 
 – مهدزون هدص  زا  فجن  البرک و  هموح  تشک  ریز  يا  هنیمز  ریگ  مشچ  شیازفا  زا  سپ  اهنت  اه  هلیبق  نایم  رد  هعیش  ناغلبم  يوپاکت 

.تفای دوبهب  يریگ  مشچ  هنوگ  هب  هیدنه –  هاربآ  تخاس  دمایپ  ناونع  هب 

ناوت دـندش ، یم  رادـیدپ  قارع  یلـصا  ینابایب  ياهرهـش  رازاـب –  ناونع  هب  هک  ـالبرک  فجن و  يداـصتقا  هاـگیاج ا  هب  هیدـنه  هاربآ 
تسد هب  ار  نابایب  يارب  گرزب  هاگشورف  کی  شقن  دش ، کشخ   (1) هلح دور  هک  یماگنه  مهدزون  هدص  زا  فجن  .دیشخب  يرایسب 

زا دتـس  داد و  يارب  گرزب  ياـه  هلیبـق  دـندش و  اـج  هب  اـج  هیدـنه  هاربآ  هموح  هب  هلح  هموـح  زا  اـهرازتشک  اـهراز و  یلاـش  .تفرگ 
فجن و ریگ  مشچ  هدنیازف و  يداصتقا  دتـس  داد و  لماعت و  اب  .دـندمآ  یم  فجن  هژیو  هب  رهـش ، ود  نیا  هب  هیروس  نابایب  ناتـسبرع و 

تخاس اناوت  دندشیم ، هداتسرف  رهش  ود  نیا  زا  هک  ار  يا  هژیو  ناگداتسرف  اهکیپ و  مهدزون ، هدص  لوط  رد  هژیو  هب  اه ، هلیبق  اب  البرک 
.دنهد شرتسگ  شیپ  زا  رترثوم  رتشیب و  اه  نیشن  هلیبق  نایم  رد  ار  هعیش  نییآ  ات 
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تارف بآ  نایرج  رییغت   3-2-4

دـش هتفگ  رتشیپ  هک  نانچمه  .دوب  تارف  هناخ  دور  بآ  نایرج  رییغت  تشاد ، ریثات  اه  هلیبق  يرگ  هعیـش  دـنیآرف  رب  هک  يرگید  لـماع 
دنویپ مهدجه  هدص  هنایم  زا  البرک  فجن و  شزیخ 

زا رهش  نیا  یبسن  يرود  رما  نیا  تلع  .درب  یم  جنر  بآ  ناوارف  دوبمک  زا  فجن  هژیو  هب  تشاد و  اهنآ  یبآ  ياه  هریخذ  اب  یکیدزن 
يال لگ و  هب  درک ، یم  نیمات  ار  البرک  بآ  هک  ار  هینیـسح »  » هاربآ یهجوت ، یب  اـهلاس  .دوب  رهـش  ياـه  هاـچ  كدـنا  رامـش  تارف و 

تفای و دوبهب  يریگ  مشچ  هزادنا  هب  رهـش  بآ  ياه  هریخذ  مهدجه ، هدص  زاغآ  رد  نآ  رب  يدنب  بآ  تخاس  زا  سپ  اهنت  و  دـناشن ؛
.درک بذج  رهش  هموح  هب  ار  اه  هلیبق  یخرب  هک  تفای  شیازفا  البرک  هموح  تشک  ریز  يا  هنیمز 

فجن و نایم  نیمزرـس  هب  اه  هلیبق  زا  يریگ  مشچ  رامـش  بذج  هب  هک  دوب  هیدنه »  » هاربآ تخاس  هینیـسح ، هاربآ  زا  رتشیب  رایـسب  اما ،
یلوپ کمک  اـب  لاس 1803 م و  رد  هاربآ  نیا  تخاس  .تخاس  نوگرگد  ار  اه  هلیبق  رهـش و  ود  نیا  نایم  طـباور  هدـیماجنا و  ـالبرک 

.دیسر نایاپ  هب  فجن  هب  یناسر  بآ  يارب  دنه  ضوع »  » هعیش تموکح  نارازگراک  زا  یکی 

موب ییاوه و  بآ و  مهم  ياه  ینوگرگد  ثعاـب  هکلب  درک ، نیمـضت  مهدزون  هدـص  رد  ار  فجن  هاـفر  قنور و  اـهنت  هن  هیدـنه  هاربآ 
ياهلاس نایم  .تفریم  فجن  يوس  هب  هدش و  ادج  تارف  زا  بیـسم  نییاپ  رد  هیدنه ، هاربآ   (1) .دش ینایم  یبونج و  قارع  رد  یتخانش 

، درک یم  بذج  ار  تارف  دور  بآ  رتشیب  هاربآ  نیا  1865 م و 1890 م 
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مارآ مک و  هلح  دور  نایرج  هدش و  کشخ  یمارآ  هب  هلح  کیدزن  يا  هنیمز  هجیتن ، رد  تفای و  رییغت  تارف  هناخ  دور  ریـسم  نیاربانب 
لوط رد  يرایبآ  رگید ، يوس  رد  داد و  تسد  زا  یناگرزاب  يزرواشک و  هاـگیاپ  کـی  ناونع  هب  ار  شهاـگیاج  هلح  هجیتن ، رد  .دـش 

(1) .تفر یم  تشک  ریز  یبوخ  هب  نآ  فارطا  يا  هنیمز  تفای و  یم  شرتسگ  هیدنه  هاربآ 

زا يرایـسب  .درک  ادیپ  شیازفا  مه  زاب  مهدزون  هدص  نایاپ  رد  رت  کچوک  هاربآ  هس  تخاس  اب  فجن ، فارطا  هدـش  يرایبآ  ياهنیمز 
هلیبق بذـج  .دـنوش  نکاس  هیدـنه  هاربآ  لوط  رد  هدرک و  اهر  ار  هلح  دور  هقطنم  ات  دـندش  راداو  لعزخ  ياه  هلیبق  هژیو  هب  اـه ، هلیبق 
ربارب رد  ار  ناگتفای  نمیـشن  هزات  فجن ، ـالبرک و  ناـیم  هیدـنه  هاربآ  دادـتما  رد  زیخ  لـصاح  هدـنیازف  روط  هب  هیحاـن  هب  رایـسب  ياـه 

هاگیاپ ناونع  هب  ات  دـنتفرگ  رارق  یهاگیاج  رد  شیپ  زا  شیب  البرک  فجن و  بیترت ، نیا  هب  .تشاذـگ  هانپ  یب  رهـش  ود  نیا  ياهریثات 
.دننکارپب نانیشن  هلیبق  نایم  ار  ایوپ  ینید  يورین  کی  دننک و  لمع  هعیش  نییآ  شرتسگ  یلصا  ياه 

اه هلیبق  ناکسا  ياتسار  رد  ینامثع  تسایس   4-2-4

هعیـش و ینـس ، عبانم  .دـننک  نشور  ـالماک  ار  مهدزون  هدـص  رد  يورگون  یگدرتسگ  هنماد و  دـنناوت  یمن  ییاـهنت  هب  اـه  لـماع  نیا 
زاغآ رد  قارع  درگ  نابایب  نارورپ  رتش  نایم  رد  يرگ  هعیـش  زا  يا  هناشن  چـیه  شیب  مک و  هک  دـنرواب  مه  تیعقاو  نیا  رد  ییایناتیرب 

هک ییاه  هلیبق  نامگیب ، .درک  ادـیپ  شرتسگ  هتفای  نمیـشن  ياه  هلیبق  نایم  رد  اهنت  نییآ  نیا  هک  نیا  و  تشادـن ؛ دوجو  متـسیب  هدـص 
ناونع هب  ار  ینابایب  یگدنز  هویش 
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هنماد و هک  دـسر  یم  رظن  هب  هاگدـید ، نیا  زا  .دـندنام  ینـس  زورما  هب  اـت  انثتـسا  یب  شیب  مـک و  دنتـشاد  هـگن  تداـع  لـصا و  کـی 
الماک ناوت  یم  یناـمثع  ياـهلیبق  ناکـسا  نیون  تسایـس  هتـساوخان  دـمایپ  ناونع  هب  اـهنت  ار  مهدزون  هدـص  رد  يورگون  یگدرتسگ 
نایاپ قارع  ناکولمم  ییاور  نامرف  نیاربانب  و  دـنتفرگ ، رـس  زا  ار  قارع  رب  میقتـسم  لرتنک  اه  ینامثع  لاـس 1831م ، رد  .درک  كرد 

هلیبق ینامثع  نیون  نارادنامرف  هاگ ، یب  هاگ و  ياه  هبرض  اب  اه  هلیبق  نتـسکش  مه  رد  يارب  ناکولمم  ياه  شـشوک  فالخ  رب  .تفای 
يزرواشک تادیلوت  شیازفا  يارب  نارادنامرف  نیا  .دنریگ  شیپ  رد  يزرواشک  هدش و  نیشن  اجکی  ات  دندرک  یم  قیوشت  ار  اه  نیـشن 

رد يروتارپما  شقن  دوبهب  يارب  لوبناتـسا  تساوخ  هدـنباتزاب  نیا  و  دـنتخادرپ ؛ یم  اه  هلیبق  ندـناشن  اجکی  هب  یتایلام  ياهدـمآرد  و 
(1) .دوب یناهج  يراد  هیامرس  داصتقا 

 - تشک ریز  يا  هنیمز  شرتسگ  روظنم  هب  هنهک  يا  ههاربآ  درک و  ادیپ  دوبهب  ون  يا  ههاربآ  تخاس  اب  تشک  ریز  ياه  شخب  يرایبآ 
( - 1853 - 1857  ) اشاپ دیشر  هرود  رد  هژیو  هب 

هرود رد  یتلود - يا  هنیمز  يزاـس  ادـج  (3) و  تیکلام دانـسا  نداد  لاس 1869 م و  رد   (2) ینامثع نیمز  نوناق  هئارا  .دـش  یبوریال 
ناـکلام هب  یتـلود  يا  هنیمز  هعطق  شورف  اـب  تسایـس  نیا  .دیـشخب  باتـش  ار  ینیـشن  اـجکی  دـنیارف  1872-186م –)  ) اشاپ تحدـم 

نارادنامرف نامز ، نیا  زا   (4) .داد دـنویپ  نیمز  هب  یبونج  ینایم و  قارع  رد  ار  نانیـشن  هلیبق  نیمز ، ياهب  هیارک  شهاک  یـصوصخ و 
قارع ینامثع 
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.Yitzhak Nakash, op. cit, p. 32 - - 1
Ottoman Land Code - - 2

Tapu Sanads - - 3
Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, “The Transformation of Land Tenure - - 4
and Rural Social Structure in Central and Southern Iraq, c. 1870-1958,” IJMES 15, 1983, p.
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.دنتخادرپ بونج  ییاتسور  ياه  شخب  رد  تموکح  رادتقا  شرتسگ  هب 

ناشنتخاس راداو  و  نانآ ، ناـیم  رد   (1) تعیرـش ياقلا  نادرگ ، نابایب  ندرک  ندمتم  يارب  يرازبا  ناونع  هب  ینیـشن  اجکی  زا  اهینامثع ،
ندناشن و اجکی  يارب  شـشوک  رد  .دندرب  یم  هرهب  ياهلیبق  ياههویـش  ياج  هب  یعرـش  ياههاگداد  رد  ناشتافالتخا  لصف  لح و  هب 

مه ات  دـندوب  ددـصرد  اهنآ  .دـننک  يزاسزاب  ار  يا  هلیبق  هعماـج  اـت  دندیـشوک  نارادـنامرف  تموکح ، قیقد  لرتنک  ریز  ناـنآ  ندروآ 
ياهدرتسگ ياه  نیمزرس  هک  ار -   (2) فارشا ناونع  هب  هیاپ  دنلب  ياه  خیش  هاگیاج  دننکش و  مه  رد  ار  ياهلیبق  گرزب  ياه  ینامیپ 

.دننک تسس  دندرک -  یم  هرادا  ار 

هک اجنآ  زا  یلـصا  ياـه  هخاـش  تفاـی و  شیازفا  اـه  یناـمیپ  مه  هدـنهد  لیکـشت  نوگاـنوگ  ياـه  هلیبق  ناـیم  ییادـج  دربن ، نیا  رد 
دانـسا نداد  اب  اه  ینامثع  عقاو ، رد  .دندش  لقتـسم  لمع  رد  تسنادـیم  تالوصحم  زا  دوخ  مهـس  يوگخـساپ  ار  هلیبق  ره  تموکح ،
لتخم ار  نانیشن  هلیبق  اهخیـش و  نایم  طباور  يا و  هلیبق  هعماج  نامزاس  رتشیب  هچ  ره  زا 1869م ، نیمز  نوناق  هیاپ  رب  دارفا  هب  تیکلام 

(3) .دندرک

.دیماجنا ییاه  شروش  هتـشر  هب  دش و  هیماش  قفتنم و  ياه  شخب  هیدـنه و  هاربآ  ياه  هلیبق  نتخیگنارب  ثعاب  اه  ینامثع  ياه  مادـقا 
فجن و رد  املع  ینامثع و  ياه  ماقم 
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Shari'a - - 1
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Selim Deringil, “Legitimacy Structures in the Ottoman State: The Reign of - - 3
Abdulhamid II (1876-1909),” IJMES 23, 1991, p. 347. See also: Tom Nieuwenhuis, Op.cit, pp

.132-138; Hanna Batatu , op. cit, pp. 75-76
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ياهدـمآرد شیازفا  هب  هقالع  رتشیب  ناینامثع  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد ؛ اـه  هلیبق  نتخاـس  مارآ  يارب  شـالت  رد  یکرتشم  عفاـنم  ـالبرک 
نیمات یبهذم  ياهرهـش  هب  ار  تاریخ  اهکمک و  دنور  و  ناگدرم ، ییاج  هب  اج  ترایز ، تینما  ات  دـندوب  لیام  املع  و  تشاد ، یتایلام 
نایاپ يارب  هعیش  ياملع  يرگ  یجنایم  راتساوخ  لاس 1852  رد  قارع  ینامثع  رادنامرف   (1) اشاپ کیمان  هنومن ، يارب  نیاربانب ، .دننک 

اـهنآ و ناـیم  یجناـیم  ناونع  هب  اـملع  درک  لـمع  دـندوب و  هدـشن  هعیـش  زونه  یـشروش  ياـه  هلیبق  زا  یخرب  .دـش  اـه  هلیبـق  شروش 
(2) .داد شیازفا  اه  هلیبق  نایم  رد  ار  نانآ  ریثاتو  ذوفن  تموکح ،

قارع رد  اهرهـش  نتفرگ  اپ  .دـندرک  هشیپ  يزرواشک  دـندش و  نیـشن  اجکی  قارع  ياـه  هلیبق  هدـمع  شخب  مهدزون ، هدـص  لوط  رد 
.دوب هقطنم  نیا  رد  اـهراز  تشک  ناـبایب و  ناـیم  طـباور  ینوگرگد  رب  يرگید  هاوـگ  مهدزوـن  هدـص  مود  همین  رد  یبوـنج  یناـیم و 

داصتقا يزرواشک ، هب  رازگ  رگید ، يوس  زا  .دوب  يا  هلیبق  ینیـشن  اجکی  شیازفا  اه و  ینامیپ  مه  ندش  درخ  رگناشن  اهرهـش  شیازفا 
هلیبق نایم  یسایس  تردق  نزاوت  يزرواشک ، ییاراد  كالما و  بحاصت  .درک  هیال  هیال  ار  يا  هلیبق  هعماج  دیشخب و  عونت  ار  يا  هلیبق 
شقن دادرارق و  ریثات  تحت  ار  نیـشن  اجکی  ياه  هلیبق  ینورد  طباور  هدـمع  روط  هب  داد و  رییغت  ار  درگ  ناـبایب  نیـشن و  اـجکی  ياـه 
زورب ثعاب  نیمز  کـچوک  ياـه  هکت  هب  نیـشن  اـجکی  يا  هلیبق  دارفا  زا  کـی  ره  دـنویپ  نینچمه ، (3) .تخاس نوگرگد  ار  اه  خـیش 

نیمز بآ و  رس  رب  نانیشن  هلیبق  اه و  هلیبق  نایم  ییاه  فالتخا 
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رایسب زاین  يزرواشک  يا  هنیمز  بحاصت  دوبن -  بآ  هب  هتسباو  نادنچ  هک  رتش -  شرورپ  يدرگ و  نابایب  یگدنز  فالخرب  .دش  یم 
اه و هلیبق  هک  دش  یبایان  عبنم  يا و  هلیبق  نازرواشک  تایح  هیام  بآ  .تشاد  هزات  بآ  عبانم  هب 

هعماج یشاپورف  هیزجت و  اهرهش ، هب  کیدزن  قطانم  رد  هژیو  هب  هلئـسم ، نیا  دندرکیم و  تباقر  مه  اب  نآ  رـس  رب  یقارع  نانیـشن  هلیبق 
.داد یم  شهاک  ار  یهورگ  یگتسبمه  تیوقت و  ار  يا  هلیبق 

اه هلیبق  نایم  رد  اهدیس  اه و  لاکرس  شیادیپ   3-4

هراشا

حیضوت و هب  دوب ، هدمآ  دیدپ  اه  خیش  یماظن  یـسایس و  تردق  لاوز  شهاک و  يا و  هلیبق  راتخاس  یـشاپورف  یپ  رد  هک  يایناماسبان 
ود نیا  هشیر  .دـنک  یم  کمک  نیـشن  اجکی  ياه  هلیبق  نایم  رد   (2) اهدیس و  راکرس ) یـسراپ  هژاو  زا   ) (1) اه لاکرس  شیادیپ  نییبت 

اه و هلیبق  ینیـشن  اجکی  اب  اهنآ  ذوفن  رامـش و  نامز  مه  شیازفا  تسا ، راکـشآ  هچنآ  اما  تسا ؛ هتخانـشان  قارع  ياـه  هلیبق  ناـیم  رد 
اهدیـس دنتـشاد ، هدـهع  رب  يداـصتقا  یعاـمتجا - شقن  داـینب  رد  اـه  لاکرـس  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدوـب  يا  هلیبـق  ناـماس  يزاـسزاب 

یم کیرحت  رایسب  ار  يرگ  هعیش  هب  هلیبق  دارفا  شیارگ  هنوگ  نیا  دنداد و  یم  ماجنا  هلیبق  نورد  رد  ار  ییارجا  ینید و  ياهدرکراک 
.دندرک

اه لاکرس   : 1-3-4

رد يدننامه  دندش و  یم  تفای  يا  هلیبق  نازرواشک  نایم  رد  اهنت  اهنآ  .تفای  شیازفا  رایسب  مهدزون  هدص  لوط  رد  اه  لاکرس  رامش 
ربهر ادخدک ، رگراکرس ، نوچمه  ییاه  ماقم  دوب ، هدش  یثوروم  همین  ناشماقم  هک  اهنآ ، .دنتشادن  نادرگ  نابایب  نایم 
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دندش و یم  رهاظ  يا  هلیبق  نازرواشک  ناگدنیامن  ای  نایوگ  نخـس  ناونع  هب  نانآ  رتشیب  .دنتـشاد  کچوک  يا  هخاش  سییر  ای  هورگ 
ینانیـشن رهـش  اه و  خیـش  .دندرکیم  نییعت  ار  هورگ  ياضعا  زا  کی  ره  راک  مجح  دندرکیم و  تراظن  نازرواشک  زا  یهورگ  راک  رب 

نیمز ياه  هعطق  هک  يا  هلیبق  دارفا  زا  ار  نیمز  دمآرد  زا  ناش  مهس  ات  دندوب  دنمزاین  اه  لاکرس  هب  دندوب ، تیکلام  دانـسا  هدنراد  هک 
اه نیمز  هک  دوب  نیا  ناشیلصا  شقن  هک  دندوب  ییاه  لالد  اه ، لاکرس  نیاربانب  .دنریگب  دندوب ، هداد  اهنآ  هب  يزرواشک  يارب  ار  اهنآ 

(1) .دننک يروآ  عمج  ناراد  نیمز  يارب  ار  اهدمآرد  دنراد و  هگن  تشک  ریز  ار 

اهدیس  : 2-3-4

یم یگدنز  قارع  درگ  نابایب  ياه  هلیبق  نایم  رد  رگید ، ینید  صاخـشا  هنوگره  ای  اهدیـس  دهد  ناشن  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  چـیه 
تافیرـشت رب  ار   (2) دهزت ینید و  كاپ  ناـبایب ، رد  یگدـنز  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  نادرگ  ناـبایب  ناـیم  رد  اـهنآ  دوبن  .دـندرک 

ینایم و قارع  نیـشن  هعیـش  ياه  شخب  رد  هژیو  هب  يا  هلیبق  ياهدیـس  .دندادیم  عیجرت  ناکاپ  نایاوشیپ و  شیاین  هوکـش و  اب  یبهذم 
شرسمه قیرط  زا  هعیـش ، ياوشیپ  نیتسخن  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نادنزرف  زا  هک  دندوب  یعدم  اهنآ  .دندش  یم  تفای  یناوارف  هب  یبونج 

.دنتسه دوب -  ربمایپ  رتخد  هک  مالّسلااهیلع -  ارهز  همطاف 

هب دوب  هدیـشاپ  نایمورف  ینیـشن  اجکی  دـنیارف  رد  ناش  نیـشیپ  یعامتجا  راتخاس  اـهنآ  نیب  رد  هک  یقارع  ياـه  هلیبق  ناـیم  رد  اهدـیس 
زا اه  هلیبق  رازگ  .دنتفای  شیازفا  تدش 
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- یعامتجا ياه  یگدیچیپ  هدهع  زا  ات  دیبلط  یم  ار  يرتشیب  ياهراک  زاس و  هب  گنرد  یب  هتسیاب و  زاین  يزرواشک ، هب  يدرگ  نابایب 
هعماج نیمز ، کچوک  ياه  هعطق  بآ و  هب  نانیـشن  هلیبق  نداد  دنویپ  اب  يزرواشک  .دنیآرب  ینید  تامدخ  نینچمه  نیون و  يداصتقا 

اهنآ هدنهد  لیکشت  گرزب  ياه  هلیبق  دنداتـسیازاب و  یـسایس  عماوج  ناونع  هب  ناشدرکراک  زا  اه  ینامیپ  مه  .دیـشاپ  ورف  ار  يا  هلیبق 
.دنداد تسد  زا  یعمج  يداصتقا  ياهدحاو  ناونع  هب  ار  ناشزایتما  يرترب و 

نایم رد  اهدیس  هجیتن ، رد  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نیشیپ  یسایس  رادتقا  زا  ياهدمع  شخب  نایم  نیا  رد  زین  اهخیش  رگید ، يوس  زا 
شنت اهنآ  .دندش  هدیشاپ  ورف  هعماج  نیا  مزال  یلصا و  شخب  هب  لیدبت  هدش و  رادفرطرپ  رایسب  هتفای  ناکـسا  ياه  هلیبق  ياضعا  همه 

شهاک زا  یهاگآ  اب  اه ، خیـش  ور ، نیا  زا  .دـندناشن  یم  ورف  ار  ناگناگیب  نانیـشن و  هلیبق  نایم  ای  اه ، هلیبق  نایم  اـی  هلیبق  نورد  ياـه 
اهدیـس هب  هدـش  هیزجت  يا  هلیبق  ياهدـحاو  نایم  رد  تابث  ناـماس و  ندـنادرگزاب  يارب  نانیـشن ، هلیبق  ناـیم  رد  ناـشمارتحا  رادـتقا و 

يا هژیو  ناگداتسرف  اهدیس  یخرب  ماجنارس ، .دندش و  حرطم  اه  خیش  یسایس  ناگدنیامن  ناونع  هب  اهدیـس  هجیتن ، رد  دندوب ؛ دنمزاین 
، نانیشن هلیبق  رب  اهدیس  ریثات  ذوفن و  .دندوب  اه  هلیبق  نایم  رد  ینیـشن  اجکی  هب  قیوشت  هعیـش و  نییآ  شرتسگ  يارب  ینید  ياهرهـش  زا 

جیورت يارب  هک  ییاه  کیپ  ناغلبم و  ناگداتسرف ، يارب  اشگ  هار  دنمشزرا و  رایسب  يورگون و  يارب  یکمک  يورین  ناونع  هب  ار  اهنآ 
(1) .تخاس حرطم  دندمآ ، یم  اه  هلیبق  نایم  هب  يرگ  هعیش  شرتسگ  و 
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رگید لماوع  : 4-4

ناگداتـسرف و نامز  نآ  رد  .تسا  هدوب  راذـگ  ریثات  مهدزون  هدـص  زاغآ  زا  هعیـش  شرتسگ  جـیورت و  شیازفا  رد  زین  يرگید  لماوع 
نینچمه نانآ  .دندرب  رایسب  هرهب  يرای و  دادغب  بونج  هقطنم  رب  ناکولمم  فیعض  لرتنک  روشک و  مارآ  اتبسن  طیارش  زا  هعیش  ناغلبم 

زا .دندرب  هرهب  دوب ، هعیـش  ناغلبم  يوپاکت  يراد  اور  هب  دنمقالع  ایوگ  هک  اشاپ ، دواد  یکولمم ، ياور  نامرف  نیـسپاو  یهجوت  یب  زا 
هنییآ یناگمه  راکشآ و  يرازگرب  هک  لاس 1831 م  رد  ینامثع  طسوت  ناکولمم  تسایس  نیا  رییغت  زا  ناگداتـسرف  نیا  رگید ، يوس 

1909-1876م)  ) مود دیمحلادبع  ناطلـس  نیون  دربهار  یپرد  اهنآ  .دندرب  ياهدـنیازف  دوس  درک ، یم  عونمم  ار  قارع  رد  یعیـش  يا 
بالقنا 1908م زا  سپ  ناوج  ناکرت  طسوت  يربارب  نیرتکد )  ) هزومآ رب  دیکات  نینچمه  و  دوب ، یمالـسا  یگچراپ  کی  لابند  هب  هک 

.دندروآ تسد  هب  نانیشن  هلیبق  نایم  رد  وپاکت  يارب  يرتشیب  يدازآ  مه  زاب 

يزاـس راوتـسا  هـب  ار  نایعیـش  هـک  نیداـینب  یلماـع  ناوـنع  هـب  دـیمحلادبع  ناطلـس  دربـهار  زا  یناـمثع  نارازگراـک  ینـس و  ياـملع 
لباقتم تاغیلبت  دوبن  هب  اهنآ  .دـنا  هدرک  دای  تخاس ، یم  اناوت  اه  هلیبق  نایم  هب  یناغلبم  اه و  کیپ  نداتـسرف  قارع و  رد  ناـشهاگیاج 

یم اعدا  نینچمه ، .دندرک  یم  هراشا  دندوب ، دوخ  هعیش  نایاتمه  عاعشلا  تحت  هک  قارع  رد  ینس  ياملع  مک  رایسب  رامش  و  ینامثع ،
دعاـقتم يورین  .دـندرب  یم  هرهب  دـندوب -  اـهنآ  ذوـفن  ریز  هک  نانیـشن -  هلیبـق  يداوـس  یب  یناداـن و  زا  یعیـش  ناگداتـسرف  هک  دـش 

(1) .دندیورگ هعیش  نییآ  هب  زین  ینامثع  نانابساپ  نازابرس و  زا  یخرب  یتح  هک  دوب  رثوم  يا  هزادنا  هب  ناگداتسرف  نیا  یگدننک 
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دنتشاذگ و ریثات  قارع  رد  هعیش  نییآ  ندش  یسایس  رب  1908م )  ) ینامثع و  1906م )  ) ناریا هطورشم  بالقنا  ود  شاکان ، هاگدید  زا 
(1) .داد يرای  يزات  ياههلیبق  نایم  رد  نآ  شریذپ  هب  نامز  نیا  رد  زین  نییآ  نیا  ندش  یسایس  ویجنب ،» ارفا   » هاگدید زا 

زا نت  جنپ  .دشیم  قارع  رد  ینـس  بهاذم  غیلبت  شزومآ و  شیازفا  لماش  یعیـش  ياه  شـشوک  اب  هلباقم  يارب  يداهنـشیپ  ياهلح  هار 
قارع هب  یعیـش  تاغیلبت  اب  هلباقم  ینامثع و  شزومآ  یهد  ناـمزاس  يارب  لاس 1905 م  رد  ینامثع  تلود  يوس  زا  هک  ینـس  ياملع 

مک اهنآ و  زا  یموب  نارازگراـک  یناـبیتشپ  دوبن  كدـنا ، رامـش  .دـندروخ  تسکـش  شیارگ  دـنور و  نیا  رییغت  رد  دـندش ، هداتـسرف 
زا نتساک  رد  اهینامثع  یماکان   (2) .دناهدروآ اهنآ  یماکان  لیالد  ناونع  هب  ار  دزمتـسد  مظنم  ندرکن  تفایرد  لیلد  هب  نانآ  یکرحت 

یعامتجا هاگیاپ  نتشادن  رطاخ  هب  ای  نآ  ربارب  رد  نانآ  زیچان  ياه  ییوج  هراچ  اه و  مادقا  لیلد  هب  اهنت  هن  هعیش  ناگداتـسرف  يوپاکت 
تـسکش مهدزون  هدـص  مود  همین  رد  هژیو  هب  يورگون  تدـش  باتـش و  لیلد  هب  يرایـسب  ياه  شخب  رد  ناـنآ  هکلب  دوب ، قارع  رد 

ار نایعیـش  ینامثع  ياهماقم  یخرب  دنک ، ادج  رگیدـکی  زا  ار  نایعیـش  اهینـس و  هک  یتیعمج  قیقد  ياهدروآرب  دوبن  رد   (3) .دندروخ
ناـشن ار  تقیقح  نیا  یتیعمج  ياـهدروآرب  عباـنم و  دوبن  .دـندروآ  یم  رامـش  هب  قارع  تیعمج  زا  يدـصرد  لـهچ  هنیرتـمک  کـی 

هتـشادن و یتسرد  تفایرد  قارع  رد  ینیـشن  اجکی  هب  يدرگ  نابایب  یگدنز  زا  اه  هلیبق  رازگ  میهافم  یناعم و  زا  اهینامثع  هک  دـهدیم 
نارازگراک .دنتشادن  یلماک  یهاگآ  مهدزون  هدص  نایاپ  ات  يورگون  هنماد  زا 

81 ص :

 . صص 80-81 نیشیپ ، هداز ، فیس  نیسح  - - 1
.Selim Deringil, “The Struggle against Shi’ism…,” pp. 52,55 - - 2
.Stephen Longrigg, “Iraq, 1900 to 1950,” Oxford: 1953, p. 25 - - 3
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لاس 1917 رد  دنور  نیا  .دندوب  هدز  تفگش  تشاد ، همادا  نانچمه  متسیب  هدص  لوط  رد  هک  يورگون  نیا  شرتسگ  زازین  ییایناتیرب 
هکم فیرـش  لسن  زا  دـندرک  یم  اعدا  هک  نودعـس ، نادـناخ  نایم  رد  یتح  يورگون  نیا  زا  ییاه  هنومن  دـشیم و  لابند  تدـش  اـب  م 
هعیـش رتشیب  قفتنم  ياه  هلیبق  دارفا  هک  یلاح  رد   ) .تشاد دوجو  دـندوب - قفتنم  یناـمیپ  مه  دـشرا  ياـه  خیـش  شیاـضعا  .دنتـسه و 

( .دننکاس هیرصان  رهش  رد  قارع و  بونج  رد  هک  .دناهدنام  ینس  رتشیب  نودعس  نادناخ  ینعی  اهنآ  خیش  دندش ،

يورگون تشرس  - 5

اه هلیبق  اهینامیپ و  مه  نایم  رد  يورگون  نیا  هک  نانچمه  دوبن و  لماک  ناونع  چیه  هب  هعیش  نییآ  هب  قارع  ياه  هلیبق  ناباتش  شیارگ 
مه اه و  هلیبق  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  هب  .دندوب  راچد  یگتـسد  دنچ  هب  زونه  متـسیب  هدـص  ات  يزات  نانیـشن  هلیبق  تفای ، یم  شرتسگ 

، دنتشاد نمیشن  نادور ) نایم   ) دادغب بونج  رد  هک  ییاه  هخاش  .دندش  میسقت  هعیش  ینس و  ياه  هخاش  هب  قارع  گرزب  ياه  ینامیپ 
رتشیب دوب ، ناشهاگ  تسیز  هریزج )  ) تارف هلجد و  دور  ود  نایم  رد  دادـغب  رتخاب  لامـشرد و  هک  ییاه  هخاـش  دـندش و  هعیـش  رتشیب 

ینـس رواـب  نییآ و  زا  دادـترا )  ) ینادرگیور ناونع  هب  ار  نانیـشن  هلیبق  يورگون  ینـس  ياـملع  زا  یخرب  هک  یلاـح  رد  .دـندنام  ینس 
.دنروآ یمرامش  هب  ناملسم  رتمک  یتخس و  هب  يرگ  هعیـش  هب  ناش  شیارگ  زا  شیپ  ار  نانیـشن  هلیبق  نارگید ، اما  دننک ، یم  یبایزرا 

نییآ زا  ینادرگیور  رگناشن  هک  ار   (1)« ضیفاور  » يزات هژاو  نانآ  يورگون  حیضوت  نایعیش و  هب  هراشا  يارب  مه  زونه  تسخن  هورگ 
.دنرب یم  راک  هب  تسا  ینس 
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Ravafid - - 1
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؛ دندرب یمن  هرهب  يا  هژیو  نییآ  شور و  هنوگ  چیه  زا  هعیش  ناگتشامگ  ناگداتسرف و  ایوگ  هعیـش  نییآ  هب  نانیـشن  هلیبق  شیارگ  رد 
اهدروم زا  یخرب  رد  الامتحا  .تسین  یمسر  دنیارف  تافیرشت و  هنوگ  چیه  هدنریگربرد  مالسا  نورد  رد  ای  مالسا  هب  شیارگ  هک  ارچ 

( دندنام ینس  نودعس  نادناخ  زا  نآ  ياهخیش  هک  قفتنم  ینامیپ  مه  دروم  فالخرب  دنشاب (  هدرک  يوریپ  اهنآ  خیش  زا  نانیـشن  هلیبق 
اهنآ نایم  رد  نانآ  هک  يا  هلیبق  ياهشخب  همه  ای  یخرب  سپس  دنشاب و  هتفریذپ  ار  هعیش  نییآ  زاغآ  رد  اهدیـس  دروم  دنچ  رد  دیاش  و 
.دنا هدوب  تموکح  يریگ  زابرس  زا  زیرگ  لابند  هب  يرگ  هعیش  شریذپ  اب  نانیـشن  هلیبق  دیاش   (1) .دنشاب هدرک  يوریپ  اهنآ  زا  دندوب ،

رد هلیبـق  يداـع  دارفا  زا  یـشخب  يوس  زا  زیمآ  ضارتـعا  یلمع  ناونع  هب  يورگون  قفتنم ، یناـمیپ  مه  دروم  نوچمه  دـیاش  نینچمه 
يورگون مه  دیاش  .دشاب  اه  ینامیپ  مه  اه و  هلیبق  تسد  یهت  و  نودعس ) نادناخ   ) رگناوت ياهشخب  نایم  هدنیازف  ياه  فاکـش  ربارب 

يارب لاسزا 1831 م  ینامثع  ياه  شـشوک  .دـشاب  هلیبق  دارفا  زا  یـشخب  يوس  زا  یتلود  دـض  زیمآ  ضارتعا  لـمع  کـی  زا  يداـمن 
هب قارع  رد  تایلام  يروآ  درگ  شیازفا  نامدرم و  نایم  تیکلام  ياهدنس  میسقت  يزرواشک ، شرتسگ  درگ ، نابایب  نامدرم  ناکـسا 
هک نانچمه  .دـیماجنا  یگداتـسیا  زیمآ و  تنوشخ  ياه  شنکاو  هب  نینچمه  نانیـشن و  هلیبق  نایم  رد  ضارتعا  يرباربان و  تاـساسحا 

يرگ و هعیـش  یتـموکح  دـض  ياـه  هبنج  هک  ارچ  دـندش ؛ هعیـش  مالـسا  ياریذـپ  دـندوب ، تموـکح  اـب  تخـس  يدربـن  ریگرد  اـهنآ 
نانآ يارب  يرگدادیب ، بوکرس و  ربارب  رد  نآ  یگداتسیا 

83 ص :

Richard Bulliet, “Conversion to Islam in the Medieval Period,” Cambridge: Mass, - - 1
.1979, p. 33
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همه ینوگرگد  ناـیم  هطبار  یتسرد  هب  زونه  اـما  دنـشاب ، راوتـسا  یقطنم و  دـیاش  دـنچ  ره  اـه  لـیلد  نیا   (1) .دوب اریگ  دـنیاشوخ و 
زا ینابیتشپ  رد  نانآ  هزیگنا  دـندرکیم و  هبرجت  يزرواشک  راک  هب  يدرگ  ناـبایب  یگدـنز  زا  رازگ  یپ  رد  نانیـشن  هلیبق  هک  ياـهیوس 

.دنک یمن  نشور  ار  يرگ  هعیش 

ییاج هب  اج  هب  اهنآ  زاین  نینچمه  و  دروآ -  دیدپ  هتفای  نمیشن  ياه  هلیبق  نایم  رد  یتیوه  نارحب  هک  يا ، هلیبق  هناماس  یـشاپورف  اهنت ،
اجکی .دزاس  نشور  ار  نانیـشن  هلیبق  هزیگنا  نیا  دناوت  یم  یتسرد  هب  هک  تسا  اهنآ  فارطا  طیحم  یعامتجا  هشقن  رد  دوخ  یبایزاب  و 
دیدـپ اهنآ  نایم  یگناگیب  دوخ  زا  ییاج و  هب  اج  ساسحا  کی  و  تخاس ، نوگرگد  ار  نانیـشن  هلیبق  یگدـنز  نیـشیپ  هویـش  ینیـشن ،

- یعاـمتجا ناـمزاس  یـشاپورف  یپ  رد  هک  دوـب  ینارحب  هب  نانیـشن  هلیبـق  شنکاو  يرگ ، هعیـش  هب  شیارگ  رت ، نشور  ناـبز  هب  .دروآ 
یهاوگ نانیشن و  هلیبق  یگدنز  نیشیپ  هویش  دوبن  يارب  یناربج  يورگون ، نیا  .دندوب  ریگرد  نآ  ابدوخ  هتـشذگ  یـسایس  يداصتقا و 

هلیبق نایم  يداصتقا  یعامتجا - نیون  ياـهدروخرب  هب  ینیـشن  اـجکی  شیازفا  نیا ، رب  نوزفا  .دوب  تاـبث  يارب  اـهنآ  يوج  تسج و  رب 
نانیـشن هلیبق  يارب  ار  تیوه  عوضوم  اهدروخرب  نیا  .دـیماجنا  البرک  فجن و  هژیو  هب  اهنآ  فارطا  ياهرهـش  هتفای و  نمیـشن  نانیـشن 

« يورگوـن  » دـسر یم  رظن  هـب  هاگدـید  نـیا  زا  .داد  شیازفا  یعاـمتجا  كرحت  یگتفرگربرد و  يارب  ار  اـهنآ  هزیگنا  درک و  دــیدشت 
رد اهنآ  هزات  ناگیاسمه  دوخ و  نایم  اه  هلـصاف  لیدعت  يزاس و  نوگمه  يارب  اه  خیـش  نینچمه  نانیـشن و  هلیبق  شـشوک  هدـنباتزاب 

.دوب نیشن  هعیش  ياهرهش 

ناونع هب  ار  دوـخ  اـت  تخاـس  اـناوت  ار  اـهنآ  و  دیـشخب ، ناـنآ  هب  ار  يرتـشیب  ینید  تیعورـشم  يرگ  هعیـش  هب  نانیـشن  هلیبـق  شیارگ 
اب .دنروآ  رامش  هب  رترب » ناناملسم  »
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.Yitzhak Nakash, op. cit, pp. 44-45 - - 1
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ترایز نوچمه  هعیـش ، ياه  نییآ  يرازگرب  اب  دـندروآیم و  تسد  هب  يرتشیب  شزرا  جرا و  اهنآ  راکـشآ ، ینید  راتفر  کی  شریذـپ 
.دنـشخب دوبهب  قارع  بونج  رد  هعیـش  تیعمج  اب  ار  دوخ  يداصتقا  یعامتجا - ياهدـنویپ  دنتـسناوت  یم  اه  هعیـش  سدـقم  ياهرهش 

تیوه ینید و  راتخاس  دنـسرب و  ون  يزاغآ  هب  نآ  زا  يریگ  هرهب  اب  دندیـشوک  یم  نانیـشن  هلیبق  هک  دوب  يرازبا  يورگون » ، » نیارباـنب
(1) .دنهد ناماس  ون  زا  ار  دوخ  یعامتجا 

نییآ تشرس  رد  هلئسم  نیا  .درکن  هنخر  نانیشن  هلیبق  نیشیپ  یقالخا  یعامتجا و  ياهـشزرا  هب  يرگ  هعیـش  هب  شیارگ  دوجو ، نیا  اب 
راکشآ هعیش  ینس و  ياه  هلیبق  نایم  ياهدنویپ  رد  نینچمه  نانیشن و  هلیبق  نایم  رد  هعیـش  یمالـسا  ياه  نوناق  هاگیاج  هعیـش و  ياه 

یم قیوشت  ار  موس  ياوشیپ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  دوبدای  ياه  نییآ  ناـیاوشیپ و  ياـه  هاـگمارآ  تراـیز  یعیـش ، ناگداتـسرف  .تسا 
اه و نییآ  ياه  هویش  اهـشور و  (2) و  يزات يدرمناوج  ینامرآ  ياه  یگژیو  اب  راگزاس  ار  هعیـش  ياهنییآ  ناگداتـسرف ، نیا  .دندرک 

.دنداد یم  شرتسگ  قارع  يا  هلیبق  ياهنشج 

يزات ياههدورس  زا  هعیش  ناگداتسرف  دندیدنسپ ، یم  هشیمه  ار  نانامرهق  زا  ییاه  هنارت  اهدورس و  ندینـش  هلیبق ، نادرم  هک  اجنآ  زا 
هیلع یلع  يروالد  نینچمه  اهنآ  .دننک  مسجم  البرک  دربن  رد  ار  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  هنانامرهق  یگداتـسیا  ات  دندربیم  هرهب 

، یگنادرم دننام  يا  هلیبق  ياهشزرا  هار  نیا  زا  ات  دندرک  یم  هتـسجرب  ار  وا  یتسیز  هداس  ییوگتـسار و  شنانخـس ، ییاویـش  مالّـسلا ،
يوپاکت هعیـش  ناظعاو  هک  یماگنه  عقاو ، رد  .دـنهد  هولج  هدیدنـسپ  دـنیاشوخ و  ار  يدرمناوج  يراوگرزب و  يزارفارـس ، يروالد ،

، دندرک زاغآ  قارع  هب  هدننک  چوک  ياه  هلیبق  نایم  رد  ار  دوخ 
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.Ibid, p. 45 - - 1
Muruwwa - - 2
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هاگن تسخن ، دوش ؛ اریذپار  نآ  یتسرد  دـبایرد و  ار  نآ  دـناوت  یم  درگ  نابایب  درف  کی  هک  دـندرک  یم  هیکت  هتـسجرب  هرازگ  ود  رب 
زا مالّسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  هک  ییاه  متـس  اه و  یهاوخداد  ییوگزاب  مود ، و  ربمایپ ، نادناخ  ياه  یگدیدنـسپ  اه و  یکین  هب  هژیو 

هلیبق درم  کی  ناور  نورد و  هب  ندیسر  يارب  شور  نیرتهب  هعیش ، نییآ  نداد  ناشن  يارب  اهشور  نیا  .دندیشک  دوخ  نانمـشد  تسد 
ساسحا دنونش ، یم  دنروآ –  یم  نابز  هب  هعیش  ناظعاو  هک  ار -  اه  ینارنخس  اه و  هدورس  نیا  هلیبق ، نامدرم  هک  یماگنه  .تسا  يا 

دنراد و تسود  ار  نانامرهق  شتسرپ  نامدرم ، نیا  اریز  تسا ؛ هعیش  نایاوشیپ  یگدنز  زا  ياه  شوگ  مه  نانآ  یگدنز  هک  دننک  یم 
يوریپ هتـسیاش  یناـمرآ و  یناـنامرهق  ناـنآ  هاـگن  زا  دـش ، یم  هدـناوخ  ناـنآ  يارب  هک  ییاـه  یگژیو  اـب  هعیـش  ناـیاوشیپ  ور  نیا  زا 

(1) .دنتسه

دروآ دـیدپ  نانیـشن  هلیبق  يارب  ياهزات  نانامرهق  دوب ، يزات  يدرمناوج  ینامرآ  ياه  یگژیو  رگناشن  هک  اه  شیاـین  اـه و  نییآ  نیا 
يا هلیبق  نامزاس  یـشاپورف  یپ  رد  هک  ینارحب  بیترت ، نیا  هب  .دننک  دای  دنگوس  دنتـسناوت  یم  ناشمان  اب  دنتفاییم و  تیوه  اهنآ  اب  هک 
هلیبق دـیما  روش و  اهنآ  ریوصت  هک  درک ، یم  بیغرت  ار  هعیـش  نایاوشیپ  زا  يوریپ  شیاـین و  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  یـسایس  رادـتقا  دوبن  و 

.دنکیم نایب  ینشور  هب  ار  تیعجرم  رادتقا و  يارب  نانیشن 

(2)( نانموم  ) ینید نارازگراک  تسد  هب  اه  هلیبق  ناـیم  رد  هعیـش  تعیرـش  نوناـق و  شنکارپاـب  اـه  شیاـین  اـه و  نییآ  نیا  نینچمه ،
.دندش یم  هداتسرف  هتفای  نمیشن  ياه  هلیبق  نایم  هب  دندوب  البرک  فجن و  رد  هک  گرزب  نادهتجم  يوس  زا  اهنآ  .دندش  لیمکت 

86 ص :

.Ibid, p. 46 زین -: و  55 ؛  صص 56 - نیشیپ ، یسیفنلا ، دهف  هللادبع  - - 1
Mu'mins - - 2
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.دنتـشاد ار  تثارو  ییادـج و  ییوشانز ، نوچ  ییاـهراک  هب  نتخادرپ  ییاـناوت  يور  نیا  زا  هدوب و   (1)« هسردم  » هتخومآ شناد  اهنآ 
خیش زین  ینید  نزیار  هتشاد و  تسد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  يراوگوس  ياه  نییآ  تیاده  ینید و  ياهراک  هرادا  نینچمه  نانموم 

، داد خر  مهدزوـن  هدــص  لوـط  رد  رتـشیب  هـک  يرگ  هعیــش  هـب  یقارع  ياــه  هلیبـق  زا  یگرزب  شخب  هدرتـسگ  شیارگ  .دــندوب  اــه 
نانچمه شیاهداهن  و  هعماج »  » نیا تشرـس  مهدزون  هدـص  رد  هچ  رگا  .تخاس  راومه  ار  یبونج  قارع  رد  هعیـش  هعماـج » » شرتسگ

روشک رد  ار  تموکح  راتخاس  هک  دـنتخادرپ  يایـسایس  يروئت  نیودـت  هب  لاس 1908 م  ات  هعیـش  نادهتجم  دوب ، نشوران  هدیـشوپ و 
یسایس رد  ار  ( 1908  ) ینامثع و  ( 1906  ) ناریا هطورـشم  بالقنا  ود  شقن  نایم ، نیا  رد  .تخاس و  یم  نشور  اهنآ  هدش  ینیب  شیپ 

.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  یسایس  يروئت  نیا  نیودت  قارع و  رد  هعیش  نییآ  ندش 

نایعیش ربارب  رد  ینامثع  تسایس  - 6

لاس رد  هک  دوب  ینید  یگنج  درواتـسد  قارع ، رد  اه  ینامثع  يزوریپ  .دور  یم  رامـش  هب  قارع  خیرات  رد  ون  يزاغآ  مهدزناش  هدص 
قارع لاس 1634  رد  رایسب  ياه  شکمشک  زا  سپ  ماجنارس  .دوب  هدش  زاغآ  يوفص  هعیش  هاش  ینامثع و  ینـس  ناطلـس  نایمم   1514

ناـیاور ناـمرف  نیتسخن  دوب ، مالـسا  نید  هریچ  تسخن و  نییآ  ینـس ، نییآ  هک  نآ  اـب  .دـش  یناـمثع  كاـخ  زا  یـشخب  هشیمه  يارب 
نیرت هتسجرب  هک  دنامن  رادیاپ  لیلد  دنچ  هب  کین ، راتفر  شنم و  نیا  .دندوب  تشذگاب  رابدرب و  هعیـش ، هعماج  اب  دروخرب  رد  ینامثع 

لابند لاس 1818 م  ات  هک  دوب  ینامثع  ناریا و  ياهگنج  اهنآ ،
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قارع نایعیش  .داد  نایاپ  نایعیش  ربارب  رد  ینامثع  يراد  اور  يرابدرب و  تسایس  هب  رگید ، ياه  بیـسآ  رب  نوزفا  اهگنج  نیا  .دش  یم 
نماد هب  مد  ره  دنتسناوت  یم  هک  دندوب  ياهدامآ  مجنپ  نوتـس  اه  ینامثع  هشیدنا  رد  دنتـشاد -  شیارگ  نایناریا  يوس  هب  رتشیب  هک  - 

اهنت هب  دیاب  هک  دنتـسناد  يدوز  هب  اه  ینامثع  ور ، نیا  زا  .دیدرگ  تباث  اه  ینامثع  نامگ  نیا  هنومن ، دـنچ  رد  هتبلا  دـنتفایب و  نمـشد 
یگریچ يرترب و  مخت  اپرید ، ياه  گنج  نیا  نایم  رد  دنروایب و  يور  ینس  نادنورهش  ینعی  دنک  یم  ینابیتشپ  نانآ  زا  هک  یهورگ 

(1) .دش هدیشاپ  قارع  رب  ناینس 

یعیبط روط  هب  تفرگ ، یم  تروص  زین  ياهقرف  تاغیلبت  قارع ، رـس  رب  نایناریا  اب  اهکرت  تباقر  رانک  رد  هک  اـجنآ  زا  رگید ، يوس  زا 
هچ نامرفان و  ياه  هلیبق  هچ  نایعیـش - یـشکرس  اوزنا و  اب  .درک  یم  دامتعا  قارع  نیـشن  رهـش  ياه  ینـس  هب  اـهنت  یناـمثع  تموکح 

ناینس شنیزگ  هب  دنتسناوت  یم  رت  ناسآ  دندنار ، یم  مکح  قارع  رب  هتسویپ  هک  ییاهینامثع  سدقم - ياهرهش  رگشاخرپ  نادنورهش 
.دنزادرپب نایعیش  نتشاذگ  رانک  و 

نایعیش هک  یلاح  رد  دوب ، دنم  هرهب  شرورپ  شزومآ و  ینابیتشپ و  نیرتمک  زا  مک  تسد  ینـس  هعماج  اهلاس ، نیا  لوط  رد  عقاو ، رد 
و یـشترا ، ینامزاس ، ياه  هاگیاج  زا  اج  همه  رد  قارع  نایعیـش  .دنتـشاد  رارق  ماظن  زا  جراخ  الماک  دادـغب  بونج  قطانم  رد  هژیو  هب 
هب مه  نایعیـش  دوخ  .تشادـن  یهاگیاج  اههاگداد  اهنوناق و  رد  هعیـش  نییآ  دـندشیم و  هدـنار  یـشزومآ  یهوژپ و  شناد  ياـهداینب 

ینـس ناسرداد  ناراگزومآ و  اهنت  اه  هاگداد  اه و  هاگـشزومآ  رد  هک  اجنآ  زا  .دنتفر  یم  یگدش  هدـنار  يریگ و  هشوگ  نیا  زاوشیپ 
یسرداد شناد و  يریگارف  زا  نایعیش  دندش ، یم  هتفریذپ 
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ینس برع  ياهرهش  كدنا  تاحالصا  تفرـشیپ و  دنیارف  زا  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  هک  نایعیـش  ماجنارـس ، دندرک و  یم  یـشوپ  مشچ 
(1) .دندشیم رود  ینس ) برع  درک و   ) رگید هورگ  ود  زا  رتشیب  هچ  ره  دندوب ، هدنام  ادج  هدزون ، هدجه و  ياه  هدص  رد  نیشن 

همه رد  هک  اجنآ  زا  .دیماجنا  اه  ینس  زا  نایعیش  ییادج  هب  ینید  شکمشک  يراگزاسان و  زا  شیب  اهلماع  نیا  متـسیب  هدص  زاغآ  رد 
اجنآ ات  ناینـس  هک  تسین  یتفگـش  ياج  دش ، یم  هدرپس  اه  ینـس  هب  يروشک  يرگـشل و  ياه  هاگیاپ  اه و  هاگیاج  همه  نارود ، نیا 

هاگیاج ور ، نیا  زا  و  دنتـشادنپیم ، نآ  رادیاپ  نیما و  ناربهر  اهنت  روشک و  یگـشیمه  یعیبط و  ناگدـیزگرب  ار  دوخ  هک  دـنتفر  شیپ 
.تسا نیمزرس  نیا  رب  ینس  ینامثع  هلاس  ياه 400  تسایس  ییاور و  نامرف  دمایپ  قارع ، رب  ناتسلگنا  هطلس  زاغآ  رد  هعیش 
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2003م)  ) هدحتم تالایا  لاغشا  ات  1914م )  ) ناتسلگنا لاغشا  زا  قارع  نایعیش  مود : راتفگ 

1914م)  – 1921  ) نایعیش ناتسلگنا و  فلا -

ناتسلگنا تسد  رد  قارع  - 1

يروتارپما ناملآ و  يروتارپما   ) روحم ياهروشک  هب  زین  ینامثع  يروتارپما  اـپورا ، رد  لاس 1914  رد  تسخن  یناهج  گنج  زاغآ  اب 
گنج ياه  ههبج  زا  یکی  هب  ینامثع ، كاـخ  زا  یـشخب  ناونع  هب  قارع  ینونک  نیمزرـس  هجیتن ، رد  تسویپ و  ناتـسراجم ) شیرتا -

هب ناتسلگنا  يرواخ  ياه  هرمعتـسم  هب  هقطنم  نیا  یکیدزن  سراف ، جیلخ  رد  ناتـسلگنا  ناگوان  يرترب  .دش  لیدبت  اپورا  زا  نوریب  رد 
اب دربن  رد  روشک  نیا  يزوریپ  رد  تیوک ، هژیو  هب  سراف  جیلخ  ياهنیشن  خیش  نایم  رد  روشک  نیا  هدرتسگ  ذوفن  هطلس و  دنه و  هژیو 

23  ) اه یـسیلگنا  تسد  هب  هرـصب  ردـنب  لاغـشا  ربخ  هک  یماگنه  .دوب  رثوم  رایـسب  نآ  فرـصت  قارع و  ینونک  نیمزرـس  رد  ینامثع 
زا شیپ  اریز  دروآ ؛ دـیدپ  اهـشیارگ  يرادافو و  تهج  رد  گرزب  یبالقنا  لاجنج و  دیـسر ، دادـغب  يزکرم  تلود  هب  ربماون 1914 )

یلو دوب ؛ دادغب  رد  ینامثع  يزکرم  تلود  یقارع -  یـضاران  ياه  هورگ  رواب  هب  كرتشم - نمـشد  یـسیلگنا ، ياهورین  ندـش  هدایپ 
.دنتشگ اه  ینامثع  راداوه  دش و  نوگرگد  راگزاسان  ياه  هورگ  ياه  شیارگ  واف  رد  یسیلگنا  ياهورین  ندش  هدایپ  زا  سپ 

، دندوب هدید  اه  ینامثع  تسد  زا  هک  ار  یمتس  دادیب و  همه  ماگنه  نآ  رد  نایعیش 
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لاس 1919م اـت  ناتـسلگنا  .داد  داـهج  مـالعا  هللا  همحر  يدزی  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  گرزب ، عجرم  یتح  دـندرک و  شومارف 
داـجیا هاـشداپ و  باـختنا  ددـصرد  سپـس  دوـمن و  مادـقا  نآ  هرادا  يارب  تقوـم  تلود  لیکـشت  هـب  درک و  لـیمکت  ار  قارع  لاغـشا 

هب تسویپ ، عوقو  هب  نیمزرـس  نیا  رد  ناتـسلگنا  تسد  هب  قارع  لاغـشا  یپ  رد  هک  یتالوحت  اهدادخر و  .دمآ  رب  قارع  رد  یهاشداپ 
.دیامن یم  کمک  متسیب  هدص  رسارس  رد  نآ  رد  نایعیش  هاگیاج  قارع و  یسایس  تردق  راتخاس  هیجوت 

لصیف هاش  ندیسر  تردق  هب  رد  ناتسلگنا  شقن  - 2

ینامثع شترا  رد  ادـتبا  هک  ینـس  یماظن  نارـسفا  زا  یهورگ  تسخن ، یناهج  گنج  زا  سپ  قارع  تموکح  يریگ  لکـش  دـنور  رد 
بالقنا .دنتـساخرب  ایناتیرب  يرامعتـسا  تردـق  يرای  هب  دـندوب ، هتـسویپ  اهکرت  هیلع  اهبرع  بالقنا 1916م  هب  اهدـعب  هدرک ، تمدـخ 

یقارع نارـسفا  اب  یکیدزن  يراکمه  هک  ایناتیرب  اما  دـش ، زاـغآ  شنارـسپ  و  نیـسح ) فیرـش   ) هکم یمـشاه  فیرـش  تسد  هب  یبرع 
يارب نیسح -  فیرش  رسپ  لصیف -  هدازهاش  يربهر  شریذپ  اب  یقارع  نارسفا  نیا  .درک  یم  تیاده  نیمات و  قیوشت ، ار  نآ  تشاد ،

.دنتشگزاب قارع  هب  وا  هارمه  هب  رد 1921م ، لصیف  يرازگجات  ماگنه  نآ  زا  سپ  دندرک و  یهارمه  هیروس  رد  ار  وا  یهاتوک  تدم 
سرام 1921 رد  سیلگنا ، تارمعتـسم  ریزو  لـیچرچ ،» نوتـسنیو   » .دوب قارع  رب  لـصیف  یهاـشداپ  قفاوم  تهج  ره  زا  زین  ناتـسلگنا 

: دش روآدای  نآ  رد  داتسرف و  جروج  دیول  ریزو ، تسخن  يارب  یمایپ 

هنازخ ياـه  هنیزه  شهاـک  يارب  هراـچ  نیرتهب  نیا  .تسا  لـصیف  ریما  دـیزگرب ، قارع  یهاـشداپ  يارب  ناوت  یم  هک  یـسک  نیرتـهب  »
تلود
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یناسک رامـش  دـید  زا  هژیو  هب  قارع ، عاضوا  .تسا  قارع  رد  ام  ياه  هنیزه  شهاک  هار  نیرتهب  لصیف  ندـیزگرب  نامگ  یب  و  تسا ،
دوعـس نبا  دـسرب ، قارع  یهاشداپ  هب  ناراتـساوخ  نیا  زا  یکی  رگا  .......تسا  هدـیچیپ  رایـسب  دنتـسه ، قارع  یهاـشداپ  ناـهاوخ  هک 

نیا زا  یکی  ندیزگرب  زا  رتهب  فیرـش ، نادـنزرف  زا  یکی  شنیزگ  هتبلا  درب ........  دـهاوخ  ورف  ینید  ياهبوشآ  رد  ار  روشک  رـسارس 
رب لـصیف  هک  میرواـب  مه  همه  مه ، فیرـش  نادـنزرف  ناـیم  رد  .منیب  یمن  شور  نیا  زا  رتـهب  ياـهراچ  هار  نم  و  تـسا ، ناراتـساوخ 

(1) «. دراد يرترب  نارگید 

يارب لـصیف  هاـش  زا  رتـهب  يا  هنیزگ  چـیه  قارع ، یگتخاـس  داـینبون و  روـشک  رب  ییاور  ناـمرف  يارب  درک  اـعدا  ناوـت  یم  عـقاو ، رد 
دوجو اب  هتـشاد و  هگن  ار  ینامثع  نیـشیپ  نوگمهان  تلایا  هس  نیا  یگچراپکی  تسناوتیم  هک  دوب  وا  اهنت  تشادن و  دوجو  ناتـسلگنا 
شخب  ) زاـجح فرـصت  یپ  رد  نینچمه ، .دـشاب  رادروخرب  مارتـحا  تیعورـشم و  زا  روـشک  نیا  هورگ  هس  ره  ناـیم  رد  ندوـب ، ینس 
يزکرم شخب   ) دـجن یباهو  نامکاح  دوعـس ، نادـناخ  تسد  هب  هکم  رد  یمـشاه  نامدود  ینوگنرـس  و  ینونک ) ناتـسبرع  يرتخاـب 

راـنک رد  قارعرد  یمـشاه  لـصیف  دوب و  هزاـت  تردـق  نیا  ربارب  رد  هقطنم  رد  هنزاوم  داـجیا  ددـصرد  ناتـسلگنا  ینونک ،) ناتـسبرع 
.دننک رارقرب  ار  هنزاوم  نیا  دنتسناوت  یم  ندرا  ياه  یمشاه 
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لصیف هاش  ندیسر  تردق  هب  رد  نایعیش  شقن  - 3

البرک و فجن ، ياهرهش  دادغب و  رد  نارگ  لاغشا  ربارب  رد  ریگارف  شبنج  کی  شیادیپ  هب  نایعیش ، ربارب  رد  ناتسلگنا  ياه  تسایس 
ناهاوخ اـه  یـسیلگنا  یـسرپ  همه  رد  هک  ار  یناـسک  همه  نآ  رد  دـنداد و  ییاوتف  يزاریـش  هللا  تیآ  ـالبرک ، رد  .دـیماجنا  نیمظاـک 

.دومن ریفکت  دندوب ، قارع  رد  یمالسا  ریغ  تموکح 

تموکح کی  ییاپرب  نآ  رد  هک  دندرک  ءاضما  ار  يا  همان  .دندرک و  رازگرب  اوتف  نیا  يارجا  یسررب  يارب  ار  یتسشن  البرک  ناگرزب 
ناگرزب اـملع و  اـب  ینزیار  زا  سپ  يزاریـش  هللا  تیآ  .دـندش  راتـساوخ  ار  هکم  فیرـش  نادـنزرف  زا  یکی  يربهر  هب  یمالـسا  یبرع 

دیـس .دنک  هلخادم  تساوخرد  وا  زا  قارع ، ياهدادخر  زا  يو  نتخاس  هاگآ  اب  هداتـسرف و  فیرـش  يارب  یمایپ  ات  دـش  نآ  رب  فجن ،
عجرم دنزرف  اضر ، دمحم 

.دوب رتشیب  رایسب  نیمظاک  رد  اه  یـسیلگنا  اب  ینمـشد  .تشاد  البرک  فجن و  رد  اهیـسیلگنا  اب  زیتس  رد  ياهتـسجرب  شقن  زین  گرزب 
دنتساوخ دوخ  هتسجرب  ياملع  زا  نت  شش  زا  نیمظاک  مدرم  .دوب  مدرم  ییامه  درگ  يارب  یگـشیمه  هاگیاپ  رهـش  نیا  ياه  هاگزامن 

.دنوش راتساوخ  ار  هکم  فیرش  نادنزرف  زا  یکی  يربهر  هب  یمالسا  یبرع  ینوناق  تلود  کی  ییاپرب  نآ  رد  دنسیونب و  يا  همان 

هعیـش ینـس و  ناگدنیامن  .دـندوب  رتاشوک  رتایوپ و  هتـشاد و  يرتشیب  یـسایس  یهاگآ  يرادـیب و  اه  یقارع  رگید  زا  زین  دادـغب  مدرم 
رد سراف  جـیلخ  ات  لامـش  رد  لصوم  زا  برع  يروشک  داـجیا  راتـساوخ  نآ  رد  دـندرک و  رداـص  يا  هیناـیب  هیوناژ 1919  رد  دادـغب 

هروث  » ماگـشیپ نایعیـش  نینچمه ،  (1) .دـنک تموکح  نآ  رب  هکم  فیرـش  نیـسح  نادـنزرف  زا  ناملـسم  یهاشداپ  هک  دـندش  بونج 
بالقنا 1920م ای  نیرشعلا »
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دید زا  نامگ ، یب  .دیـشخب  باتـش  ار  قارع  رد  یهاشداپ  میژر  مالعا  عقاو  رد  دوب و  ایناتیرب  زا  لالقتـسا  بلاـط  هک  یبـالقنا  دـندوب ،
هکم و فیرـش  نیـسح ، فیرـش  نادـنزرف  زا  یکی  راد و  هشیر  داژناـب و  يدرم  وا  اریز  دوب ؛ هنیزگ »  » نیرتـهب لـصیف  یبرع ، ياـهتنس 

لصیف شنیزگ  يور  نآ  زا  زین  هعیش  ناربهر  هتبلا  .دربیم  الاب  هعیش  ناگرزب  برع و  هدوت  دزن  ار  وا  هاگیاج  نیا ، .دوب و  زاجح  هاشداپ 
.دوبن یقارع  هتسد  هورگ و  چیه  هب  هتسباو  وا  هک  دنتسنادیم  رت  بیسآ  مک  ار 

: دنادیم رثوم  ار  لماع  هس  شاکان  قارع ، نیون  یسایس  راتخاس  ربارب  رد  نایعیش  نیتسخن  یگداتسیا  مدع  تلع  دروم  رد 

؛ ینامثع زا  قارع  لالقتسا  ظاحل  هب  ینس  هنیرتشیب  دیدهت  شهاک  - 1

؛ نایباهو هرابود  شزات  رطخ  ظاحل  هب  نایعیش  يارادم  تسایس  - 2

.یباهو ياه  يدوعس  اب  نایعیش  یمشاه و  نادناخ  كرتشم  ینمشد  يراگزاسان و  - 3

رد سیلگنا  تلاخد  ربارب  رد  شنکاو  لماع  هب  شاکان  لصیف ، اـه و  ینـس  اـب  نایعیـش  ناـیم  هقرفت  زورب  یگنوگچ  دروم  رد  نینچمه 
رب سیلگنا  یتسرپرس  عطاق  عیرس و  عطق  نایعیش  دندوب و ، یسایس  حالـصا  رادفرط  اهینـس  هک  یلاح  رد  .دراد  هراشا  قارع  تشونرس 
رد تکرش  زا  ار  لصیف  کلم  سکاک ، یسرپ  رس  قیرط  زا  تسناوت  سیلگنا  یلم ، یگتسبلد  نیا  فالخ  رب  .دنتشاد  رظن  رد  ار  قارع 

.دزاس فرصنم  دندوب ، هداد  لیکشت  رد 1923م  سیلگنا  زا  لالقتسا  يارب  نایعیش  هک  یشیامه 

.تفریم نایم  زا  قارع  ناینـس  نایعیـش و  یگچراپ  کی  نیداینب  لماع  هنابلط ، لالقتـسا  شیاـمه  رد  تکرـش  زا  لـصیف  يراددوخ  اـب 
؛ دننک زاب  قارع  یسایس  ماظن  رد  دوخ  يارب  ییاپ  ياج  یشزومآ ، ياهراک  رد  روضح  اب  دندیشوک  نایعیش  تسخن 
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، دندوب هدرک  مالعا  هورکم  ار  یـسایس  بصانم  نتفریذـپ  قارع و  یتلود  تارادا  رد  مادختـسا  هعیـش  ماظع  عجارم  زا  یخرب  نوچ  اما 
(1) .درک یم  لابقتسا  نایعیش  ياهاوتف  نیا  زا  زین  تلود  هتبلا  دومن و  یم  فیعض  یتلود  هاگتسد  رد  نایعیش  روضح 

ياهورین اب  يراگزاسان  لیلد  هب  يدوز  هب  لصیف ، ندمآ  زا  ینابیتشپ  اه و  ینس  اب  نیتسخن  یگتسبمه  دوجو  اب  نایعیش  بیترت ، نیا  هب 
هب دوخ  هعماـج  يارب  ار  هلاـس  یتیمورحم 80  دوخ ، يریگ  هشوگ  اب  دندش و  هدنار  یـسایس  تردـق  هنحـص  زا  یـسیلگنا ، رگ  لاغـشا 

.دندروآ ناغمرا 

نایعیش ربارب  رد  ناتسلگنا  تسایس  - 4

رود فده  اب  رهش  نآ  يوس  هب  پوت  کیلـش  لاس 1918م و  رد  فجن  هرـصاحم  زا  سپ  هژیو  هب  زاغآ ، نامه  زا  ناتـسلگنا  تسایس 
هم مایس  رد  ناتسلگنا  تسد  هب  نایبالقنا  مادعا  یـسرداد و  فجن و  ياهیمارآ  ان  .دوب  يدیلک  الاب و  ياه  هاگیاج  زا  نایعیـش  نتخاس 

یلدود ینامگدب و  زا  رپ  نآ  رسارس  هک  یسیلگنا  نارازگراک  نایعیش و  نایم  هریت  طباور  زا  نارود  کی  يارب  دوب  يزاغآرس  ، 1918
.دوب ییورایور  کی  يارب  یگدامآ  و 

ناریزو ياروش  رد  ناش  هنالداع  ندادـن  تکرـش  هب  نایعیـش  ضارتعا  هراـبرد  ناتـسلگنا  یلاـع  رـسیمک  ریبد   (2)« لب دورترگ   » مناـخ
یم داش  رایسب  دنتسه ، انگنت  رد  هناگیب  نایعیش  نیا  هک  نیا  زا  دوخ ، نم  : » تفگ نینچ  دوب ، ینس  هنیرتشیب  ياراد  هک  تقوم ) تلود  )

(3)« .دنتسه روشک  مدرم  ياه  هورگ  نیرت  تخسرس  زا  اهنآ  اریز  .موش 
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دوخ يدنـسرخان  يرازگ و  هلگ  يراگزاسان و  رد  نایعیـش  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  قارع ، رد  سیلگنا  رازگراک  سکاک ، یـسرپ  رس 
 - نایعیـش ياه  هاگدید  ربارب  رد  تقوم ) تلود   ) ناریزو ياروش  ظفح  رازبا  اهنت  درکیم  نامگ  رگید  يوس  زا  دـنیوگ و  یم  تسرد 
زا یکی  .دراپسب  نانآ  هب  ار  ناریزو  ياروش  ياههاگیاج  رتشیب  هتخاس و  هریچ  ار  ناینس  هک  دوب  نیا  دنتساوخیم -  لماک  لالقتـسا  هک 

شخب نیشن  هعیش  ياه  ناتسا  همه  يارب  ینس  نارادنامرف  نارادناتسا و  ندرامگ  ناریزو ، ياروش  رد  اهینس  ندوب  هنیرتشیب  ياهدمایپ 
(1) .تشاد نایعیش  نایم  رد  يدرس  ياه  شنکاو  هک  دوب  تارف 

: دوب رثوم  قارع ، یسایس  راتخاس  رد  هنالاعف  تکرش  زا  نایعیش  فذح  رد  ریز  لماع  ود  شاکان ، رواب  هب 

، بهذم ینس  ینامثع  رد  هدش  تیبرت  یسایس  يرادا - رداک  شقن  - 1

تسد ار  دوخ  بالقنا 1920 ، رد  یساسا  شقن  لیلد  هب  نایعیـش  رد 1915م  سیلگنا  دض  رب  بهذـم  یعیـش  ياملع  داهج  مکح  - 2
، تشاذگاو یماظن  ینس  ناگبخن  هب  ار  قارع  ایناتیرب  هک  یماگنه  دنتسناد و  یم  میهس  قارع  تموکح  هدنیآ  رد  اه  ینس  اب  ربارب  مک 

رگلاغـشا ياهورین  نایم  طباور  خیرات  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  يرایـسب  ياه  تلع  ایناتیرب  میمـصت  نیا  .دندش  هدروخرـس  تدش  هب 
یماگنه دندوب و  ایناتیرب  فلاخم  اتدمع  ینید  تاظحالم  لیلد  هب  گنج  یط  نایعیش ، .دوب  ینس  هعیش و  يداقتعا  هورگ  ود  ایناتیرب و 

اب اهکرت  شوداشود  نایعیش  دنتفر ، شیپ  لامـش  يوس  هب  یعیـش  زکارم  قیرط  زا  دندرک و  فرـصت  ار  هرـصب  ییایناتیرب  نازابرـس  هک 
دندوب و فلاخم  ایناتیرب  اب  ینس  ناربهر  زا  یکدنا  رامش  لباقم ، رد  .دنتساخرب  هزرابم  هب  نانآ 
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ینس سانش  رس  ياه  هرهچ  .دندوب  نانآ  ینابیتشپ  بلج  یپ  رد  هتشاد  ایناتیرب  ياهورین  اب  یکیدزن  يراکمه  نانآ  زا  يرایسب  عقاو  رد 
يدونـشخ اب  ار  ایناتیرب  شقن  برع و  بـالقنا  دوب ، هتـساخ  رب  یبهذـم  ياـهینارگن  لد  زا  هک  تدـم  هاـتوک  يدـیدرت  زا  سپ  دادـغب ،

نازابرـس هک  یماگنه  .دوب  هارمه  يرتشیب  دیدرت  اب  ایناتیرب  هرابرد  قارع  نایعیـش  شرگن  تسخن ، یناهج  گنج  نارود  رد  .دنتفریذپ 
يورین ربارب  رد  رفاک  کی  ینابیتشپ  زا  اههلیبق  خویـش  هعیـش و  ناـیناحور  دـنتخادرپ ، هیکرت  اـب  گـنج  هب  قارع  كاـخ  رد  ییاـیناتیرب 

، قارع بونج  رد  اه  یـسیلگنا  يرادا  نامزاس  رارقتـسا  ایناتیرب و  ياهورین  روضح  اـب  هک  نآ  هژیو  هب  دـندیزرو ؛ يراددوخ  ناملـسم 
(1) .دوش دودحم  اه  خیش  نایناحور و  يداصتقا  عفانم  تردق و  تفر  یم  لامتحا 

درک برع و  ياهینس  اب  نایعیـش  ادتبا  رد  هچرگ  هک  دراد  یم  راهظا  ( 1914-1990  ) هیموقلا هلودلاو  هعیـشلا  باتک  رد  يولعلا  نسح 
، دندوب هنیرتمک  نوچ  نابهذم  ینـس  .داتفا  فالتخا  اه  هورگ  نیا  نایم  یتدم  زا  سپ  یلو  دندرک ، يراکمه  ینامثع  زا  لالقتـسا  رد 

سیلگنا هطلـس  دض  رب  زیتس  ییورایور و  هب  دـندوب  هنیرتشیب  هک  نایعیـش  یلو  دـنداد  رد  نت  ایناتیرب  اب  يراکمه  هب  نایعیـش ، ربارب  رد 
لرتنک مهف و  رت و  ینیب  شیپ  لباق  ناشراتفر  يور  نیا  زا  دنتسیز و  یم  نیـشن  رهـش  يا  هعماج  رد  اهینـس  نیا ، رب  نوزفا  .دنداد  همادا 

مهف و هک  دـندرکیم  يوریپ  یندـشن  راهم  زیمآ و  رارـسا  يا  هلیبق  ماظن  کـی  زا  زونه  نایعیـش  رتشیب  لـباقم ، رد  .دوب  رت  ناـسآ  ناـنآ 
رایتخا رد  هدرک  لیـصحت  اتبـسن  یتلود  نادـنمراک  زا  يرداک  ینـس  هعماج  نینچمه  .دوب  رتراوشد  بتارم  هب  ایناتیرب  يارب  نآ  لرتنک 

.دندوب انشآ  اه  تلایا  هرادا  اب  هدید و  شزومآ  ینامثع  تموکح  ییارجا  ياه  هاگتسد  رد  هک  تشاد 
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ناربهر .دوب  نایعیـش  نایم  رد  نانآ  ذوفن  هعیـش و  نایناحور  یـسایس  يوپاکت  تخاس ، لیامتم  ناینـس  هب  ار  ایناتیرب  هک  يرگید  لماع 
يرایسب هک  قارع -  رد  هعیـش  يالاب  هدر  نایناحور  .دندوب  روآ  مان  یـسیلگنا  دض  ریذپان  ذوفن  عضوم  نتـشاد  هب  زاغآ  نامه  زا  هعیش 
تموکح نانآ ، هناعطاق  تفلاخم  هک  ارچ  دـندز ؛ بیـسآ  ناریا  رد  ایناتیرب  عفاـنم  هب  رد 1891م  هژیو  هب  دـندوب -  رابت  یناریا  ناـنآ  زا 
نایناحور رد 1906 ، نینچمه  .دـنک  وغل  دوب ، هدرک  راذـگاو  ایناتیرب  هب  هک  ار  وکابنت  شورف  راـصحنا  زاـیتما  اـت  درک  روبجم  ار  ناریا 

(1) .دندرک ینابیتشپ  دش -  راجاق  هاش  طوقس  بجوم  هک  ناریا -  رد  هطورشم  شبنج  زا  هعیش 

همه رد  تکرـش  هرابرد  دوب ، رقتـسم  البرک  رد  هک  قارع  گرزب  عجرم  يزاریـش ، یقت  دمحم  ازریم  ربـماون 1919م ، رد  زین  قارع  رد 
رب تیمکاح  يارب  ناناملسم  تسد  هب  ناملسم  ریغ  دارفا  ندیزگرب  ای  باختنا  ندوب  مارح  رب  ینبم  ییاوتف  ناتسلگنا ، رظن  دروم  یسرپ 

.درک رداص  قارع 

بالقنا 1920»  » .دیشخب یم  تیعورشم  ار  ایناتیرب  هیلع  شروش 1920م  هک  درک  رداص  يرگید  ياوتف  يزاریـش  تسوگا 1920 ، رد 
نایناحور اه و  هلیبق  يوس  زا  داد -  خر  لصیف  کـلم  تسد  هب  قارع  تموکح  لیکـشت  زا  شیپ  یخیراـت  دـید  زا  هک  اـیناتیرب -  هیلع 

هک دنتشاد  روضح  اه  هلیبق  ياه  خیش  ناناگرزاب و  هعیش ، یناحور  ریغ  ياه  تیصخش  بالقنا ، شیپاشیپ  رد  .دش  یم  يربهار  یعیش 
(2) .دندش یم  ینابیتشپ  هعیش  نایناحور  يوس  زا 

رداص ییاوتف  هییوژ 1921  رد  هعیش -  ياملع  زا  یکی  یصلاخ -  يدهم  خیش 

99 ص :
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نآ فده  هک  دمآ  دیدپ  مه  یبزح  .درک  دیکات  ینوریب  تلاخد  دنب و  دیق و  هنوگره  زا  ندش  اهر  موزل  یگتسیاب و  رب  نآ  رد  درک و 
نینچمه .دش  اپ  رب  نایعیش  يربهر  هب  ياهدرتسگ  يراگزاسان  زین  دادغب  رد  دوب و  قارع  رد  اهیسیلگنا  يارب  رسدرد  يراوشد و  داجیا 

نیسح دمحم  خیش  یناهفصا و  نسحلاوبا  ياهمان  هب  هعیش  گرزب  دیلقت  عجارم  هتسجرب و  نایناحور  زا  نت  ود  لیروآ 1923 ، رد 18 
یتسرپرـس زا  قارع  جورخ  ییوجهار  يارب  ياهرگنک  لیکـشت  هب  یـصلاخ  يدـهم  یقارع ، هعیـش  هتـسجرب  یناحور  اب  هارمه  ینییاـن 

نایعیش نایم  راکشآ  ییادج   (1) .تخیگنارب نایعیش  هب  تبسن  ار  ناتسلگنا  تیـساسح  شیپ  زا  شیب  رما  نیا  .دندرک  مادقا  ناتـسلگنا 
ار برع  ینس  نارازگراک  هاش و  هکلب  ناتـسلگنا  اهنت  هن  ماجنارـس  ناریا )  ) هناگیب يورین  هب  نادهتجم  یکیدزن  يزکرم و  تموکح  و 

عماوج رب  ناشذوفن  نانآ و  هناروسج  لالقتـسا  یـسیلگنا ، دـض  یـسایس  ياـهتیلاعف  رد  هعیـش  تیناـحور  يریگرد  .تخاـس  هدـیجنر 
رت ناسآ  ناشلرتنک  رتمک و  ناشرسدرد  هک  ینـس  هعماج  زا  ینابیتشپ  هب  ار  ایناتیرب  داد و  هولج  یبولطمان  ناکیرـش  ار  نایعیـش  یعیش ،

هداد تکرش  نایعیش  دش ، داجیا  قارع  يارب  هک  یسایس  راتخاس  رد  ات  دروآ  مهارف  ار  ياه  نیمز  ناتـسلگنا  نیاربانب ، .داد  قوس  دوب ،
.دنوشن

(1921-1958  ) نایعیش یهاشداپ و  میژر  ب -

یسایس هاگیاج  - 1

لالقتسا زا  سپ  دوب -  هدش  زاغآ  گنج  نامز  رد  هک  تموکح -  يریگ  لکش  دنور  رب  زین  یماظن و  نامزاس  رب  ینـس  هعماج  هرطیس 
يزیچان ياه  مادقا  دش و  تیبثت 

100 ص :
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نآ رب  يریثات  تفرگ ، تروص  هنیباک  ناملراپ و  هب  هعیش  سانـشرس  ياه  هرهچ  اه و  هلیبق  نارـس  دورو  يارب  یهاشداپ  نارود  رد  هک 
بجوم ياه 1930 و 1940 ، ههد  رد  برع  وردنت  ییارگ  یلم  دشر  قارع و  حلسم  ياهورین  دشر  هب  ور  تردق  عقاو ، رد  .تشاذگن 

یتلود بصانم  زا  هدوب ، دامتعا  یب  تموکح  هب  دوخ  هبون  هب  نایعیـش ، رتشیب  ناـیم ، نیا  رد  .دـش  اهینـس  تردـق  رتشیب  هچ  ره  تیوقت 
، تسناد یم  دوخ  تردق  يارب  يدیدهت  عورـشمان و  ار  نآ  هک  یتموکح  هب  تمدـخ  زا  ار  نایعیـش  تیناحور ، .دـندیزرو  یم  يرود 
؛ دندرک یم  تفلاخم  تخاس  هزات  یتلود  ياه  هاگشزومآ  رد  نازومآ  شناد  مان  تبث  اب  املع  ههد 1920 ، رد  ور ، نیا  زا  .درکیم  عنم 

یم هئارا  یبهذم  ریغ  یشزومآ  ياه  همانرب  هتشاد ، هگن  رود  تیناحور  تراظن  زا  ار  ناکدوک  اه  هاگشزومآ  نیا  نانآ  رظن  زا  هک  ارچ 
زا یکدـنا  رامـش  اهنت  دـعب ، ياه  ههد  رد  دـیزرو و  تفلاخم  مه  نآ  اب  هعیـش  تیناـحور  رد 1921 ، قارع  شترا  لیکـشت  اب  .دـنداد 

(1) .دندش یماظن  ياه  هدکشناد  دراو  نایعیش 

هتفگ هب  .دـندشیم  مورحم  تردـق  ياه  هاگیاپ  اه و  هاـگیاج  هب  ندیـسر  زا  يا  هتفاـی  ناـمزاس  روط  هب  قارع  نایعیـش  رگید ، يوس  زا 
نایم زا  زا 1947 ) سپ  اهنآ  همه   ) نایعیش زا  نت  اهنت 5  هک  هدش  لیکشت  قارع  رد  تلود   59 ات 1958 ، لاس 1921  زا  ویجنب  يولع و 

دودح دنهد و  لیکشت  تلود  دنتسناوت  دندوب ، هدیسر  يریزو  تسخن  ترازو و  هاگیاج  هب  هک  ینت  اهدص 

، يداصتقا روما  یعافد و  روما  سیلپ ، نوچمه  یتموکح  ساـسح  ياهـشخب  .دنـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  روشک  روما  ماـمز  لاـس  هس 
تروص يدنک  هب  تموکح  هب  نایعیـش  ندرک  دراو  يارب  هدش  ماجنا  ياه  مادقا  هک  اجنآ  زا  .دنتـشاد  صاصتخا  اه  ینـس  هب  نانچمه 

هورگ هب  هدش و  لرتنک  اقیقد  تفرگ -  یم 

101 ص :
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راکـشآ يرباربان  ور ، نیا  زا  .تشاذگ  هعیـش  تیعمج  لک  رب  یکدنا  ریثات  دوب و  یحطـس  تاحالـصا  تشاد -  صاصتخا  يدودحم 
.دش فرطرب  یئزج  یتروص  هب  افرص  نایمشاه ، تیمکاح  لاس  یط 35  نایعیش ، ناینس و  نایم 

بوچراچ زا  نوریب  یبالقنا  ياه  بزح  بذج  ناش ، ینیرحب  ینانبل و  نایاتمه  نوچمه  یقارع ، نایعیش  تیعضو ، نیا  هب  شنکاو  رد 
قلعت هعماج  ینایم  ياه  هقبط  هب  هک  ار  یضاران  هتخومآ و  شناد  هزات  یعیش  ناناوج  کیژولویدیا ، تسایـس  .دندش  دوجوم  یـسایس 

لآدیا هدننک  میسرت  هک  ارچ  تشاد ، یصاخ  تیباذج  مسینومک  نایعیـش ، زا  هورگ  نیا  يارب  .درک  یم  بلج  دوخ  يوس  هب  دنتـشاد ،
رود رایسب  نایعیـش  يارب  هژیو  هب  قارع  هعماج  رد  اهلآ  هدیا  نیا  .دوب  تورث  هنالداع  عیزوت  یتاقبط و  يربارب  یعامتجا ، تلادع  ياه 

رد هک  يدح  هب  دنداد ؛ یم  لیکشت  نایعیش  ار  قارع  تسینومک  ياه  بزح  هندب  ياه 1950 و م1960م ، ههد  رد  .دندوب  سرتسد  زا 
(1) .دش یم  هتشاگنا  ناسکی  عیشت  اب  مسینومک  قارع ،

یعامتجا يداصتقا - هاگیاج  - 2

نآ دیاب  اه  هورگ  رگید  هک  یگنهرف  یعامتجا و  ياهدرادناتسا  بوچراچ  نییعت  هب  نانچمه  ینس  ياه  برع  یهاشداپ ، ياهلاس  رد 
زین رت  نییاپ  ياه  شخب  رد  یتح  .تفای  شرتسگ  هعماج  ياهـشخب  همه  رد  شیب  مک و  اهنآ  یگریچ  .دنتخادرپ  یم  دنتفریذپ ، یم  ار 

یفاک هدید  شزومآ  نانکراک  ناش ، نییاپ  يداصتقا  هاگیاج  فالخ  رب  اه  ینس  .دندرک  یم  راوتسا  ار  دوخ  یگریچ  ینس  ياه  برع 
هک اجنآ  زا  .دنرامگب  الاب  ياه  هاگیاج  زا  يرایسب  رد  ار  اهنآ  ات  دنتشاد  اه  هنیمز  همه  رد 

102 ص :
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زا اهنت  هن  اهنآ  .دنتشاد  يریگ  مشچ  يرترب  زاغآ  نامه  زا  ینس  ياه  برع  دوب ، یبایزارف  تفرـشیپ و  دیلک  هطـسوتم )  ) هنایم شزومآ 
یم ور  نیا  زا  دـندوب و  دـنم  هرهب  زین  يراک  ياـه  ییاـناوت  زا  يرتهدرتسگ  ياـههاگیاپ  زا  هکلب  دـندوب ، رادروخرب  يرتشیب  شزومآ 

.دنبای یگریچ  اه  هشیپ  اهراک و  تلود و  رب  دنتسناوت 

یلو دنتـشادرب ؛ تفرـشیپ  يارب  يدـنلب  ياه  ماـگ  زین  هعیـش  ياـه  برع  اـت 1958م ، ياـهلاس 1920  ياـه  هناـیم  رد  رگید ، يوـس  زا 
يوس هب  هعیش ، هچ  رگا  نآ ؛ نورد  رد  ات  دنتشاد  يرتشیب  تفرـشیپ  تلود  نوریب  رد  اهنآ  دوب ؛ يا  هژیو  ياه  شخب  رد  اهنآ  تفرـشیپ 

رد اـهنآ  .یتلود  شخب  رد  هن  دـنتفایزاب  ار  دوخ  تیوه  هعیـش  ياـه  برع  یـصوصخ  شخب  رد  اـما  تفریم ، شیپ  ـالاب  يربهر  هورگ 
یناگرزاب و يزرواشک ، ياه  هنیمز 

.دنتشاد یگریچ  يرترب و  اه  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  هک  دنتفگ  یم  یخرب  .دنتفرگ  ياج  الاب  هقبط  رد  یلام  ياهراک 

نینچمه نایعیـش  .دـندوب  هعیـش  بوـنج ، يا  هلیبـق  ناراد  نیمز  ناـیم  رد  هژیو  هب  راد  نیمز  نیوـن  هقبط  رد  يرایـسب  رامـش  نینچمه ،
یم ناراد  هیامرـس  ناناگرزاب و  اه ، هاچ  ناگدـنراد  هلغ ، ناناگرزاب  هدـنریگربرد  هک  راک  نامیپ  نیون  هقبط  نایم  رد  ار  دوخ  هاگیاج 

یـشیپ اهنآ  زا  اه  هنیمز  یخرب  رد  دـنتفای و  تسد  ینـس  ياه  برع  اب  ربارب  یهاگیاج  هب  مک  تسد  اهنآ  اجنآ ، رد  .دـندرک  زاب  دـش ،
نت هدراهچ  نت ، هدجه  نایم  زا  دوب ، دادـغب  یناگرزاب  هعماج  رگناشن  هک  یناگرزاب  قاتا  يرادا  نمجنا  رد  لاس 1958م ، رد  .دنتفرگ 

نیشن هعیش  ياه  شخب  رد  شرورپ  شزومآ و  شرتسگ  .دنتخیمآرد  نیون  هنایم  هقبط  رد  زین  نایعیـش  زا  يرایـسب  رامـش  .دندوب  هعیش 
اب شرورپ  شزومآ و  ترازو  رد  دـندرب و  هرهب  دوـخ  تفرـشیپ  هار  رد  شرورپ  شزوـمآ و  زا  نایعیـش  .دیـشخب  باتـش  دـنور  نیا  هب 

دربهار تسایس و  هعیش ، ناریزو  یپایپ  ینیشناج 

103 ص :
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هنیمز رد  برغ -  زا  رتشیب  ییالاب - ياه  كردـم  هک  دوب  نایعیـش  زا  ینیون  لسن  اه  شـشوک  نیا  دـمایپ  .دـنتفرگ  یم  یپ  ار  ییاـیوپ 
شزومآ هار  رد  دـندوب  يرت  نییاـپ  هقبط  زا  هک  ییاـهنآ  .دنتـشاد  داـصتقا  یـسدنهم و  یکـشزپ ، نوچمه  نیون  يا  هشیپ  ینف و  ياـه 

هک دندروآ  دیدپ  ار  نارو  هشیپ  ناسانشراک و  زا  ینیون  هقبط  نایعیش  ههد 1950م ، زاغآ  ات  .دنداهن  ماگ  هنایم  یناتسبد و 

تلود يدـنمراک  ینوناق و  ياهراک  نایعیـش  زا  یخرب  هچ  رگا  .دـندوب  هتفای  شرورپ  دوب ، زاین  نیون  داصتقا  يارب  هک  ییاه  هنیمز  رد 
هورگ رد  الاب  ياه  هاگیاج  زا  ار  نایعیـش  راک ، نیا  اب  دندروآ و  يور  یماظن  شناد  شترا و  هب  اهنآ  زا  یکدنا  رامـش  دـندیزگرب ، ار 

(1) .دندومن هرهب  یب  نارسفا 

(1958  - 2003  ) نایعیش یبالقنا و  ياه  میژر  ج -

یسایس هاگیاج  - 1

رد .دنتشاد  رایتخا  رد  ار  قارع  یسایس  يربهر  نانچمه  ینس  ياهبرع  مساق ، میرکلادبع  گنهرس  1958م  اتدوک )  ) بالقنا ماگنه  زا 
ناگیاپ دنلب  نایم  رد  تفر و  الاب  رایسب  یسایس  يربهر  رد  اه  ینـس  دصرد  (، 1958  – 1968  ) نیون میژر  تیمکاح  زا  ههد  نیتسخن 

رب اهنآ  یگریچ  هب  نارسفا  ياه  ناگی  رد  اه  ینس  يالاب  دصرد  دیـسر ، تردق  هب  شترا  هک  یماگنه  .دوب  راکـشآ  رتشیب  يرترب  نیا 
هدر هب  نایعیـش  ندناسر  يارب  دـنچ  ییاه  شـشوک  هکنیا  اب  يرترب ، نیا  1968م ،)  – 2003  ) یثعب میژر  ماـگنه  هب  .دـیماجنا  تلود 

يریزو تسخن  هب  هعیـش  کی  اـهنت  ات 1990م ، لاس 1958م ، زا  يولع  هتفگ  هب  .دوب  اـجرباپ  ناـنچمه  دـش ، ماـجنا  یهدـنامرف  ياـه 
یهدنامرف هاگیاج  اه  ینس  یسایس ، يربهر  زا  يادج  .دروآ  ماود  هام  هد  تدم  هک  دوب  هدش  هدیزگرب 

104 ص :
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هک زین -  ثعب  بزح  رد  .دوب  راوتسا  نانآ  ینابیتشپ  رب  رتشیب  یـسایس  يربهر  دنتـشاد و  تسد  رد  نانچمه  نارـسفا  ياه  ناگی  رد  ار 
اه ینـس  یگریچ  يرترب و  دوب -  يربهر  الاب و  ياه  هاگیاج  هب  ندیـسر  تفرـشیپ و  هار  روشک و  بزح  اـهنت  شیب  مک و  نیرتمهم و 

(1) .دوب راکشآ 

میژر هاــتوک  نارود  رد  و 1950 و  ياـه 1940  ههد  یط  هک  ار  دوـخ  یـسایس  ياـهزایتما  همه  هـتفر  هـتفر  نایعیـش  زا 1964 ، سپ 
هب یثعب  دیدج  تموکح  زا 1969 ، سپ  .دـنداد  تسد  زا  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  ات 1963 ، ياه 1958  لاس  رد  مساق  میرکلادـبع 

هاگـشزومآ ندرک  لیطعت  اه ، هفوقوم  هرداصم  هک  تخادرپ  نایعیـش  یگنهرف  یبهذم و  یگدنز  رد  یناوارف  ياه  تیدودـحم  داجیا 
هار قارع ، رد  یبرع  ناپ  یعـضوم  ذاختا  رگید ، يوس  زا  .تساهنآ  زا  يا  هنومن  ینید ، ياـه  نییآ  ماـجنا  زا  يریگولج  ینید و  ياـه 
هن دنهد ، رارق  یبرع  تیحالص  ار  تیعورشم  داینب  دنور و  هرفط  ینس  هنیرتمک  تیمکاح  هلئسم  زا  ات  دوب  اه  یثعب  يارب  ياهداس  لح 
رد تردق  ندش  روصحم  هب  نآ  زا  سپ  رد 1968 و  اه  یثعب  تسد  رد  تردق  ندرک  هضبق  هب  هک  یبرع -  یطارفا  ییارگیلم  .یقارع 

قارعروشک رد  تردق  راتخاس  هب  نایعیش  دورو  يارب  ار  نیـشیپ  ياهـششوک  دیماجنا -  ینـس  نامیپ  مه  ياه  هریت  زا  يدودعم  تسد 
.درک رثا  یب 

ناونع تحت  تشادیم -  اور  نایعیـش  قح  رد  ار  یتخـس  یـسایس  یبهذـم و  ضیعبت  هک  یلاح  نامه  رد  نیـسح -  مادـص  یثعب  میژر 
دوب لیذ  حرش  هب  قارع  یثعب  میژر  ياه  تسایس  .درک  یم  یفن  زین  ار  يا  هقرف  ياه  شیارگ  مسیرالوکس ،

، یلخاد ياه  تسایس  رد  يا  هقرف  ياه  هظحالم  نتفرگ  رظن  رد  راکنا 
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، دناناریا زا  مهلم  هنانکفا و  هقرفت  هنایارگ ، هقرف  هک  تلع  نیا  هب  نایعیش  ياه  هتساوخ  ندرمش  دودرم 

اهداقتنا زا  يریگشیپ  يارب  یتافیرشت  ای  یعرف  ياه  تسپ  رد  نایعیش  زا  یمک  رامش  ندرک  دراو  . 3

، اهنآ دشر  زا  يریگ  ولج  یعیش و  یبهذم  ياهداهن  فیعضت  . 4

(1) .نایعیش یسایس  ياه  تیلاعف  اب  دیدش  دروخرب  . 5

لوط رد  تیناحور  داهن  هک  یتارایتخا  ندـش  دودـحم  یعیـش ، ياـهداهن  عمق  علق و  اـب  لاس 1968م  رد  نایثعب  طـسوت  تردـق  هضبق 
ياه ههد  رسارس  رد  قارع  ِمیژر  .دوب  ارمه  یعیش  هداوناخ  نارازه  دیعبت  و  یعیش ، ياه  تیلاعف  زا  يرایـسب  تیعونمم  تشاد ، خیرات 

اه و هداوناخ  هارمه  هب  ار  هوعدلا  بزح  ياضعا  درک و  یم  بیقعت  ار  یعیـش  نایارگ  مالـسا  هنامحر  یب  یتنوشخ  اب  1970 و 1980 ،
و ناشناراداوه ،

.داد یم  رارق  فده  دنتشاد ، هدهع  رب  ار  بزح  نیا  يونعم  تیاده  هک  ینایناحور 

تسد ِمیژر  ات 1985 ، لاس 1970  زا  .تسا  هدوب  میژر  نیا  تسد  هب  نایعیش  بوکرـس  ياهدامن  زا  یکی  اهنت  هعیـش  نایناحور  مادعا 
هعیش و یناحور  هدراهچ  مک  تسد  دش -  قارع  روهمج  سیئر  نیسح  مادص  هک  یلاس  رد 1979م ، .درک  مادعا  ار  یناحور  مک 41 

تنب شرهاوخ  ردص و  رقاب  دمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  مادعا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دندش  مادـعا  رگید  نت  هدزیـس  رد 1980 ،
.درک هراشا  يدهلا 

فالخ رب  یعیـش ، ناگرزاب  نارازه  هک  یناـمز  ینعی  دـش ؛ زاـغآ  داـتفه  ههد  رد  زین  یعیـش  ياـه  هداوناـخ  يراـبجا  جارخا  تاـیلمع 
رابت یناریا  ناش ، یقارع  يدنورهش 
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اهنآ هداوناخ  هارمه  هب  ار  نانآ  وغل و  ار  ناشیدنورهش  طبـض ، ار  اهنآ  تالغتـسم  اه و  ییاراد  اه ، تکرـش  تموکح ، .دندش  هدناوخ 
ار نت   150000 ات 1981 ، زا 1970  ثعب  تموـکح  تفگ ، ناوـت  یم  هناـطاتحم  يدروآرب  اـب  عوـمجم ، رد  .درک  اـهر  ناریا  زرم  رد 

.تسا هدرک  جارخا 

میژر .دریگ  شیپ  نایعیـش  ربارب  رد  ياه  يوس  ود  درکیور  قارع ، تموکح  هک  درکیم  باجیا  قارع  ناریا و  گـنج  رگید ، يوس  زا 
تیذا رازآ و  دوـب ، هدروآ  تسد  هـب  یتازاـیتما  شا  یناریا  فـیرح  اـب  هزراـبم  رد  هـک  یماـگنه  گـنج ، نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  قارع 

لاس رد  اما  .دیشخب  يرتشیب  باتش  ناریا  هب  یعیش  ياه  هداوناخ  دیعبت  هب  درک و  دیدشت  ار  ارگ  مالسا  ياه  بزح  هعیـش و  نایناحور 
يرادافو دیابیم  هک  تفایرد  میژر  .دـنک  حالـصا  ار  دوخ  یـشم  طخ  دـش  راچان  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  یماظن  يرترب  قارع  ، 1983
تاغیلبت مغر  هب  بلج و  دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  قارع  حلـسم  ياهورین  راد  هجرد  نارـسفا  نازابرـس و  عطاـق  هنیرتشیب  هک  ار  ناـیعیش 

.دنک تیوقت  ار  نآ  یمالسا  رابتعا  ناریا ،

رد سراف ، جـیلخ  گنج  زا  سپ  گنرد  یب  سرام 1991 ، رد  هک  دوب  ياهدرتسگ  شروش  میژر ، نایعیـش و  ییوراـیور  فطع  هطقن 
، مادص يومع  رسپ  ییایمیش ،) یلع   ) دیجملا نسح  یلع  هتفگ  هب  .تشاد  یپ  رد  لامش  رد  ار  اهدرک  شروش  داد و  خر  قارع  بونج 
زا يرت  هدرتـسگ  جوـم  اـه ، شروـش  نیا  یپ  رد  .تشک  ار  نت   300000 نایعیـش ، شروش  بوکرـس  يا  هتفه  هس  تاـیلمع  رد  میژر 
نت میکح و 28  نادناخ  ياضعا  زا  نت   96 لاس ، نیا  رد  .تفرگ  تروص  رد 1991م  هعیـش  نایناحور  ياه  ندش  دیدپان  اه و  مادعا 

هتـسجرب ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  نینچمه ، .دندش  دیدپان  تشادزاب و  رگید  يدارفا  هارمه  هب  مولعلارحب  هداوناخ  زا 
، هعیش عجرم  نیرت 
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رد 1994 و ییوخ  یقت  دمحم  يو ، رسپ  .دش  تشادزاب  دوخ  لزنم  رد  ییوجزاب و  تشادن ، یـسایس  يوپاکت  زگره  هکنیا  فالخ  رب 
.دندش رورت  لاس 1998م  رد  يدرجورب ، هللا  تیآ  يورغ و  هللا  تیآ  ینعی  هیاپ ، دنلب  یناحور  ود 

روبجم دادـغب  كرت  هب  ار  یعیـش  ياه  هداوناخ  هدزتسد ، نونظم  نایعیـش  هیلع  یتخـس  هناریگ  شیپ  ياهمادـقا  هب  میژر  نیا ، رب  نوزفا 
ندرب نایم  زا  يارب  لاس 1992م ، رد  .درک 

هعیش هب 500000  کیدزن  اهبادرم ، ندرک  کشخ  اـب  .دـش  ارجا  اـهبادرم » رد  تاـیلمع  حرط  ، » ناـفلاخم يرارف و  نازابرـس  هاـگهانپ 
(1) اه بادرم  رد  نکاس 

.دندش هتشک  یتموکح  ياهورین  تسد  هب  زین  يرایسب  دندش و  هدنهانپ  قارع  رگید  ياهشخب  ای  ناریا  هب  ات  دندش ، ریزگان 

هللا تیآ  بوبحم ، یناـحور  دـنا - ، هدوب  میژر  رازگراـک  تسا  ملـسم  شیب  مک و  هک  حلـسم - ، يدارفا  هیروف 1999م ، مهدزوـن  رد 
دیدش و هدرتسگ ، یعیـش  هعماج  شنکاو  .دندرک  دیهـش  فجن  رد  ار  شرـسپ  ود  و  ردص ،) ادـتقم  ردـپ   ) ردـص قداص  دـمحم  دـیس 

(2) .داد شیازفا  ار  میژر  نایعیش و  نایم  تنوشخ  حطس  هدوب و  هتسویپ 

یعامتجا يداصتقا - هاگیاج  - 2

، گنهرف ناملراپ ، رد  نایعیـش  .تشاد و  دوجو  زین  یگدنز  ياه  هصرع  رگید  رد  نایعیـش  دـض  رب  ضیعبت  یـسایس ، لیاسم  رب  نوزفا 
هورگ نیا  نایعیـش ، دـض  رب  راشف  .دنتـشاد  یگنر  مک  روضح  یناـگرزاب  یلاـع و  شزومآ  شرورپ ، شزومآ و  فاـقوا ، تاـعوبطم ،

نایعیش لاسرد 1948م ، لییارـسا  هب  قارع  نایدوهی  ترجاهم  لابند  هب  .داد  قوس  يداصتقا  تیلاـعف  يوس  هب  ار  یگنهرف  یعاـمتجا -
ات دندیشوک  گنرد  یب 
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لاس رد  فراع  مالـسلادبع  ندیـسر  تردـق  هب  اب  اما  .دـنریگ  راک  هب  ار  شیوخ  ناوت  ورین و  یناـگرزاب ، يداـصتقا و  ياـه  هنیمز  رد 
تدش هب  نایعیش  يزاس ، یلم  ياه  همانرب  لامعا  1963م و 

(1) .تفرگ رارق  ینس  ياه  برع  رایتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  نانآ  هاگیاج  دندید و  بیسآ 

يرهـش و ناـناگرزاب  رگناوـت و  ناراد  نـیمز  زا  يریگ  مـشچ  شخب  1920م ،)  – 1958  ) یهاـشداپ میژر  راـگزور  رد  هک  ناـیعیش 
ینیمزرس و تاحالصا  نوناق  ماجنا  اب  و  ( 1958  – 2003  ) یبالقنا ياهمیژر  تیمکاح  نامز  رد  دندادیم  لیکشت  ار  نارازگ  هیامرس 

.دـندش فذـح  روشک  یعامتجا  راتخاس  زا  هنایم ، الاب و  هقبط  رد  نایعیـش  زا  یگرزب  شخب  راک  نیا  اب  دـندش و  دـیدپان  يزاس ، یلم 
هقبط هب  نانآ  ءاقترا  رد  نامگ  یب  شرورپ  شزومآ و  ندش و  يرهش  .دنتـشادرب  یگرزب  ياهماگ  نایعیـش  اهـشخب ، زا  یخرب  رد  هتبلا 

نایعیـش نایم  زا  دـندوب ، اه  هشیپ  ینامزاس و  ياهراک  رد  هک  ییاهنآ  زا  يرایـسب  رامـش  .دوب  زاـسراک  يرهـش  نیون  رگراـک  هناـیم و 
نیرتالاب هک  ینایم -  هب  یبونج  ياهناتسا  زا  نایعیش  هوبنا  ییاج  هب  اج  .تسا  هدوب  نایعیـش  تسد  رد  هرـسکی  اههـشیپ  یخرب  دندوب و 

ییاج هب  اج  .دیماجنا  نایعیش  یگدنز  هدنیازف  دوبهب  هب  دنتـشاد -  ار  شرورپ  شزومآ و  ندش و  يرهـش  تعنـص ، نیرتشیب  دمآرد و 
، روشک گرزب  رهش  نیمود  هرـصب ، رد  اهنآ  نینچمه  و  تخاس ؛ نوگرگد  اهنآ  دوس  هب  ار  تختیاپ  تیعمج  دادغب ، نورد  هب  نایعیش 

(2) .دنتفای يرترب 

یتصرف ره  زا  میژر  تشاد و  همادا  یثعب )  ) يروهمج تموکح  ياهزور  نیسپاو  ات  نایعیـش  دض  رب  اه  ضیعبت  اهراشف و  عومجم ، رد 
هعماج هب  ندز  هبرض  يارب 
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یلوحت هناتـسآ  رد  قارع  هعیـش  هعماج  قارع ، هب  هدـحتم  تـالایا  هلمح  ندـش  يدـج  لاـس 2003 و  هناتـسآ  رد  .درب  یم  هرهب  هـعیش 
نادـحتم ههبج  رد  درک ، فلاخم  ياه  هورگ  هارمه  هب  هعیـش  فلاخم  ياه  بزح  اه و  هورگ  .تفرگ  رارق  زاس  تشونرـس  یخیرات و 

ود هجرد  دنورهش  هاگیاج  ینـس و  هنیرتمک  یگماک  دوخ  زا  دوخ  ییاهر  يارب  یخیرات  تصرف  نیا  زا  ات  دنتفرگ  رارق  هدحتم  تالایا 
نیدنچ یسایس  راتخاس  مظن و  لیروآ 2003 ، رد  اهنآ  طسوت  قارع  لاغـشا  شنادحتم و  اکیرمآ و  يزوریپ  اب  ماجنارـس ، .دنربب  هرهب 
راتخاس رد  دوخ  یعقاو  هاگیاج  ماکحتـسا  ریـصم  رد  نایعیـش  دیـشاپ و  ورف  هتفه  دـنچ  زا  رتمک  رد  نیمزرـس  نیا  رب  مکاح  ياهدـص 

.دنتسه قارع  تردق 
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نایعیش نیون و  قارع  مود : لصف 

هراشا
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قارع رد  هعیش  ياهنایرج  اههورگ و  تسخن :  راتفگ 

هنیشیپ

هراشا

زا نایعیـش ، رب  ثعب  میژر  هدرتسگ  راـشف  .ددرگ  یم  زاـب  ههد 1950  زاغآ  هب  نایعیـش  شبنج  دـنور  رد  ییارگ ، بزح  يدـنمداهن و 
هورگ اه و  ناـیرج  يریگ  لکـش  بجوم  فلتخم  عطاـقم  رد  (، 2003 لیروآ  ) ینوگنرـس ات  هیئوژ 1968 )  ) ندیـسر تردـق  هب  نامز 

دنج (، » 1957 « ) هوعدـلا بزح  (، » 1954 « ) ءاملعلا هعامج  : » تسا لیذ  رارق  هب  اـهنآ  نیرتمهم  هک  هدـش ، يرامـش  یب  ضراـعم  ياـه 
حاـنج و  ( 1982 « ) قارع یمالـسا  بـالقنا  يـالعا  سلجم  (، » 1963 « ) یمالـسا لمع  ناـمزاس  (، » ههد 1960 تسخن  هـمین  « ) ماـمالا

(. 1992 « ) یناث نویردص   » مان هب  نیون ، ياهدرکیور  و  ( 1985 « ) هیمالسالا هوعدلا   » یباعشنا

(1) .دنور یم  رامش  هب  قارع » نایعیش  یمالسا  شبنج   » دنور رد  يزاس  داهن  مهم  دراوم  زا  اه  بزح  اه و  هورگ  نیا 

113 ص :

یگنهرف هسـسوم  قارع ،" نایعیـش  شبنج  روـطت  دـنور  زادـنا  مـشچ  و  يزاـس » تـلود   » دـنیارف رد  نایعیـش  هاـگیاج  شقن و  - - " 1
.www.did.ir زا : لقن  هب  نارهت ، رصاعم  راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و 
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اب ییاه  هورگ  هژیو  هب  دنتـشاد ؛ يرایـسب  شقن  نآ -  زا  نوریب  رد  هچ  روشک و  نورد  رد  هچ  ثعب -  میژر  اـب  زیتس  رد  اـه  هورگ  نیا 
.دـندوب رادروخرب  زین  يزرم  نورب  ینابیتشپ  زا  هک  العا  سلجم  هوعدـلا و  بزح  نوچمه  یماظن  هخاش  اـب  دـنمورین و  یهد  ناـمزاس 

رد ههد 1980 ، زاغآ  ههد 1970 و  نایاپ  ياه  بوشآ  رد  هژیو  هب  دـنتفر  شیپ  زین  میژر  ینوگنرـس  يزادـنارب و  ات  يدراوم  رد  اهنآ 
مادص تسکش  زا  سپ  چرام 1991  یناگمه  شزیخ  یهد  ناـمزاس  رد  همه  زا  رت  مهم  ههد 1980 و  رد  قارع  ناریا و  گـنج  لوط 

.تیوک گنج  رد 

کی یخیرات و  دننام  یب  تصرف  کی  اب  یعیش  ياه  بزح  اههورگ و  هژیو  هب  نایعیش و  لیروآ 2003 ، رد  مادص  میژر  ینوگنرس  اب 
هراومه مادص ، نارود  ایناتیرب و  تسد  هب  قارع  لاغشا  ینامثع ، نارود  رد  اهنآ  .دندش  ور  هب  ور  دوخ  یسایس  تایح  رد  فطع  هطقن 
يوپاکت شیازفا  دوخ و  تیوه  هب  نایعیـش  تشگزاـب  ثعاـب  مادـص  ینوگنرـس  .دـندوب  مورحم  تردـق  زا  هتـشاد و  رارق  هیـشاح  رد 

(1) .دنوش قارع  تسایس  هصرع  رترب  تردق  هب  لیدبت  دازآ ، تاباختنا  وترپ  رد  دندش  راودیما  نانآ  دش و  نانآ  یسایس 

، نآ یـسایس  راتخاس  عون  قارع و  هدنیآ  رد  نانآ  شقن  نوگانوگ و  یـسایس  ياه  نایرج  اهورین و  شیادـیپ  هلئـسم  رگید ، ییوس  زا 
یثعب ماظن  یـشاپورف  زا  سپ  هک  قارع  یـسایس  ياه  هورگ  .تسا  هدش  لیدبت  گنج  زا  سپ  ياهـشلاچ  نیرت  هدمع  زا  یکی  هب  دوخ 
یسایس ماظن  عون  رب  دیکات  اب  هک  دنتـسه  يا  هدنکارپ  یـسایس  کیژولویدیا و  ياه  فیط  هدنریگربرد  دنا ، هتفای  دوجو  زاربا  تصرف 

رظن دروم 

114 ص :

 . Graham Fuller, “Islamist Politics in Iraq After Saddam Hussein,” in: www.usip.org - - 1
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يدنب هتسد  نیرتجیار  زا  یکی  .دناهداد  رارق  ریثات  تحت  روشک  نیا  رد  ار  یلم  تدحو  یسارکومد و  یـسایس ، تابث  رارقتـسا  دوخ ،
يا هقرف  ياه  هظحالم  هیاپ  رب  قارع  یـسایس  ياه  هورگ  نآ  هیاپ  رب  هک  تسا  يرایعم  قارع ، ینونک  یـسایس  ياه  نایرج  اه و  هورگ 
ياه نایرج  اه و  هورگ  نیرتهدـمع  ساسا ، نیا  رب  .دـنوش  يدـنب  شخب  کیژولویدـیا  یـسایس و  ياه  لـماع  زا  یبیکرت  یموق و  – 

یبرع و 4- ناپ  یسایس  ياهنایرج  - 3 درک ، یموق  یسایس –  ياهنایرج  - 2 هعیش ، یسایس  ياهنایرج  - 1 زا : دنترابع  قارع  یسایس 
(1) .لاربیل یسایس  ياهنایرج 

نیا هتشذگ  رد  ثعب  یبرع  ناپ  میژر  الوصا  و  دنهدیم ، لیکشت  ار  روشک  نیا  تیعمج  دصرد  زا 60  شیب  قارع  نایعیش  هک  اجنآ  زا 
يا هدرتسگ  یسایس  یشخب  یلجت  یگدامآ  زا  الوصا  قارع  نایعیش  تسا ، هتشاد  هگن  هیشاح  رد  یسایس  لیالد  هب  ار  تیعمج  زا  رـشق 

رب ار  قارع  هعیـش  تیعمج  یگدـنیامن  ياهناگی  هورگ  ای  نایرج  هک  مینک  ناـمگ  رگا  همه ، نیا  اـب  .دنتـسه  رادروخرب  روشک  نیا  رد 
ياـه هاگدـید  ياراد  دوـخ  نورد  رد  زین  قارع  نایعیـش  ـالوصا  .میا  هتفر  هابتـشا  هب  نایعیـش  هنزو  تردـق و  لـیلحت  رد  دراد ، هدـهع 

هک دش  هتکن  نیا  رکنم  ناوت  یمن  نیا ، دوجو  اب  .دنراد  قلعت  روشک  نیا  یسایس  کیژولویدیا  گنراگنر  فیط  هب  هدوب و  نوگانوگ 
هب .دنتسه  لوغشم  تیلاعف  هب  اه  هورگ  نیا  رد  هدش و  عمج  ارگ  مالسا  یـسایس  ياه  هورگ  درگادرگ  هعیـش  یـسایس  ياهنایرج  رتشیب 

نایعیـش یلک  روط  هب  .دروخ  یم  مشچ  هب  یـسایس  فالتخا  یگدـنکارپ و  زین  هعیـش  يارگ  مالـسا  ياـه  هورگ  ناـیم  هتکن ، نیا  مغر 
ود ره  رد  .درک  يدنب  هتسد  یـسایس ، رتمک  یتهاقف  مالـسا  یـسایس و  مالـسا  فیط  ياتـسار  رد  ناوت  یم  یـسایس  ظاحل  هب  ار  قارع 

ياه نایرج  نایم  یسایس  ياه  تباقر  زین  فیط 

115 ص :

.35 صص 45 - ناتسبات 1382 ، هرامش 28 ، دربهار ، هلجم  قارع ،" یسایس  ياه  نایرج  یسانش  بیسآ  ، " يدمحا دیمح  - - 1

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_115_1
http://www.ghaemiyeh.com


تخانش رد  دناوت  یم  یتهاقف  یسایس و  ياه  نایرج  اه و  يدنب  میسقت  نیا  یـسررب  .دروخ  یم  مشچ  هب  هعیـش  یتهاقف  ارگ و  مالـسا 
.دشاب دنمدوس  هدنیآ  ياهدادخر  ینیب  شیپ  ینونک و  تالوحت 

یعیش يارگ  مالسا  ياهنایرج  فلا -

هراشا

رارقتـسا یپ  رد  هدـش و  عمج  هعیـش  يارگ  مالـسا  ياه  هورگ  درگادرگ  هک  تسا  قارع  هعیـش  تیعمج  زا  رـشق  نآ  لماش  فیط  نیا 
کیژولویدیا طوطخ  زا  يرادروخرب  فالخ  رب  و  همه ، نیا  اب  .دنتسه  هعیش  یسایس  ياه  هشیدنا  رب  ینتبم  یبهذم  یسایس  ماظن  کی 

نایم ییادج  رب  نوزفا  ور ، نیا  زا  .تسا  تردـق  رـس  رب  ییاه  فالتخا  اه و  باعـشنا  راچد  قارع  یعیـش  يارگ  مالـسا  فیط  هناگی ،
هرابرد رتشیب  یکیژولوئدیا  ياه  فالتخا  .دراد  دوجو  ییاهرظن  فالتخا  زین  نایارگ  مالسا  فوفص  رد  اهرالوکس ، اهارگ و  مالـسا 

هک تسا  هیقف  تیمکاـح  ياـنعم  هب  درک ، هداـیپ  ناریا  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  هک  موـهفم  نیا  تسا ؛ هیقف » تیـالو   » موـهفم
شقن هرابرد  نایارگ  مالـسا  همه  عقاو  رد  .دـنراد  دـیدرت  نآ  هرابرد  ای  دـناهدوب  فلاخم  نآ  اب  دـهعتم  نموم و  نایعیـش  زا  يرایـسب 
هـصرع رد  نانآ  يربهر  دنراد ، هدهع  رب  ار  هرواشم  يونعم و  تیاده  هفیظو  املع  هک  یلاح  رد  .دـنرادن  رظن  قافتا  نایناحور  يربهر 

ياهرایعم برغ ، اـب  ارادـم  ناریا ، هراـبرد  شرگن  دـننام : يرگید  دراوم  رد  ناـیارگ  مالـسا  .تسین  ناـگمه  شریذـپ  دروم  یـسایس 
مالـسا یـسایس  ياـه  هورگ  یلک ، روط  هب   (1) .دـنراد رظن  فالتخا  تموکح  هعماج و  ندرک  یمالـسا  یـشم  طـخ  و  کـیتارکومد ،

.میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  هب  هک  دنوش  یم  يدنب  هتسد  یلصا  نامزاس  هس  رد  قارع  هعیش  يارگ 

116 ص :

هعیش تاراشتنا  مق : يزیربت ؛ هجیدخ  نادرگرب  هدش ، " شومارف  ناناملـسم  برع  نایعیـش  ، " هکنارف میحر  دنر  و  رلوف ، ماهارگ  - - 1
.218 صص 219 - ، 1384 یسانش ،
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قارع یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  - 1

قارع (1) یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  - 1

زا يدایز  رامـش  قارع ، ناریا و  گنج  زاـغآ  رد 1980م و  رگید  نایناحور  ردص و  رقاب  دـمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  مادـعا  یپ  رد 
دیس هللا  تیآ  رسپ  میکح -  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  .دندش  ناریا  راپسهر  ناشنارادفرط  زا  يرایسب  هارمه  هب  یقارع  نایناحور 

ندرک گنهامه  يارب  یناحور ، ریغ  یناحور و  ناربهر  رگید  يو و  .تخیرگ  ناریا  هب  هک  دوب  ینایناحور  هلمج  زا  میکح -  نسحم 
یناـبیتشپ اـب  نارهت و  رد  لاس 1982  رد  دـندوب ، هتفاـی  شیازفا  يریگ  مشچ  روط  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  یعیـش  ياـه  هورگ  ياـهتیلاعف 

(2) .دنداد لیکشت  ار  قارع » یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  ، » ناریا تموکح 

، نیتـسخن لاـس  هس  رد  دـمآیم و  رامـش  هب  سلجم  نیا  نارازگداـینب  نیرتهدـمع  زا  یکی  میکح  رقاـب  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  هـچ  رگا 
« میکح رقاب  دمحم  هللا  تیآ   » .تفرگ هدهع  هب  ار  نآ  ییارجا  تیلوئسم  اروش  کی  سپس  اما  تشاد ، هدهع  هب  ار  سلجم  نیا  يربهر 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  دوخ 

رد ار  یگرزب  الخ  قارع ، رب  مکاح  میژر  تسد  هب  ردص  رقاب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  تداهش  هک  داد  خر  ینامز  سلجم  نیا  لیکـشت  »
قارع یمالسا  شبنج  ناربهر  ردص و  دیهـش  نادرگاش  املع و  زا  یعمج  ور  نیا  زا  .دروآ  دوجو  هب  قارع  یمالـسا  تارزابم  يربهر 

یگنهامه يراکمه و  اب  دندش و  راک  هب  تسد  الخ  نیا  ناربج  يارب 

117 ص :

(Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq (SAIRI - - 1
 . ص 209 نامه ، - - 2
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زا سپ  قارع و  دـهاجم  ياملع  تیعمج  سیـسات  هک  تفرگ  تروص  يددـعتم  ياه  شالت  لصفم و  ياه  ثحب  یمالـسا  يروهمج 
(1) «. داتفا قافتا  العا  سلجم  رد  تاسسوم  نیا  همه  هعسوت  قیفلت و  سپس  یمالسا و  بالقنا  رتفد  نآ 

یپ رد  سلجم  نیا  هچ  رگ  اما  .دنا  هدـمآ  دـیدپ  العا  سلجم  زا  شیپ  هک  دـنراد  دوجو  يرترادهنیـشیپ  یـسایس  ياههورگ  دـنچ  ره 
تسد هب  یگچراپکی  نینچ  لمع  رد  اما  درکیم ، ار  اهنآ  همه  يربهر  ياعدا  هدوب و  یقارع  هعیـش  یـسایس  ياهورین  همه  یگچراپکی 

.دندز تیلاعف  هب  تسد  قارع  نایعیش  نایم  رد  هناگادج  زین  يرگید  ياه  نامزاس  دماین و 

زا لکشتم  قارع » یمالسا  ياهورین  داحتا   » روهظ هب  ناوت  یم  هک  دش  ییاه  باعـشنا  راچد  دوخ  تیلاعف  خیرات  لوط  رد  سلجم  نیا 
ضارتـعا ناریا  هب  ـالعا  سلجم  هزادـنا  زا  شیب  یکیدزن  هب  تـفرگ و  لکـش  قـشمد  رد  رد 1991  هک  درک  هراشا  هعیـش  حاـنج  جـنپ 

.تشاد

دوجو هب  نایعیـش  ناـیم  رد  یمهم  لوحت  دوب ) رادروخرب  نتگنـشاو  یناـبیتشپ  زا  هک   ) قارع یلم  ياروـش  رد  ـالعا  سلجم  تیوـضع 
نیا میکح  فعـض  هطقن  اه ، یقارع  یخرب  هاگدـید  زا  .درکیم  ینابیتشپ  قارع  هدـنیآ  تموکح  رد  ییارگرثکت  زا  میکح  .دوب  هدروآ 

رد .دیآ  یم  رامـش  هب  تنایخ  کی  هک  درک  ینابیتشپ  ناریا  زا  زین  قارع  ناریا و  گنج  نارود  رد  دوب و  ناریا  ینابیتشپ  دروم  هک  دوب 
، عقاو

118 ص :

 . www.did.ir: زا لقن  هب  هنامز ،  میکح ،" رقاب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  اب  یصاصتخا  يوگ  تفگ و  - - " 1
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لاب رب  یـساسا  لرتنکو  تشاذـگ  یم  سلجم  رایتخا  رد  تازیهجت  لوپ و  ناریا   ) ناریا تموکح  اـب  ـالعا  سلجم  کـیدزن  يراـکمه 
(1) .دوش حرطم  ناریا  لماع  رازبا و  ناونع  هب  اه  یقارع  زا  يرایسب  مشچ  رد  هک  دش  ثعاب  تشاد ،) نامزاس  یماظن 

نارجاهم یخرب  هچ  رگا  دوب و  قارع  راوجمه  قطانم  رد  مادص  فلاخم  یماظن  هبش  یـسایس  نامزاس  نیرتمهم  نینچمه ، سلجم  نیا 
ناریا میقم  نارجاهم  تیروحم  ناونع  هب  ار  دوخ  شقن  هاگیاج و  اـما  دنتـشاد ، داـقتنا  نآ  درکلمع  هب  یعطاـقم  رد  ناریا  میقم  یقارع 

.درک ظفح 

نامزاس يرفن )  10000 دودـح يورین  « ) ردـب هاپـس   » بوچراچ رد  هک  تسا  نآ  یماظن  تردـق  رطاـخ  هب  رتشیب  ـالعا  سلجم  تیمها 
روما تینما و  نیمأت  رد  دنک و  یم  لمع  ردب » نامزاس   » تروص هب  نونکات  ثعب  میژر  ینوگنرـس  زا  سپ  هاپـس  نیا  .دـنا  هدـش  یهد 

یماـظن و ياـهراتخاس  رد  نونکا  مه  ردـب  هاپـس  دـشرا  ياـضعا  .دوش  یم  لـمع  دراو  تسا ، ذوـفن  ياراد  هک  یقطاـنم  رد  یماـظتنا 
یساسا یشم  طخ   (2) .تسا میهـس  زین  تیعجرم  ینابیتشپ  دروم  تسرهف  رد  نامزاس  نیا  دنتـسه و  لاـعف  زین  قارع  دـیدج  یماـظتنا 

هبش ياهتکرح  رب  یثعب -  ماظن  ینوگنرس  نامز  ات   - يدعب هلحرم  رد  تسا و  یتدیقع  یگنهرف و  یـسایس ، سلجم ، نیا  ياه  تیلاعف 
 - يرظن يانبم  هتشذگ  رد  تسا و  هتشاد  دیکأت  یکیرچ )  ) یماظن

119 ص :

Liam Anderson and Gareth Stansfield, “The Future of Iraq: Dictatorship, - - 1
Democracy, or Division?,” New York: Palgrave Macmillan, 2004, p. 243. See also:

.Graham Fuller, op. cit
 . www.did.ir: زا لقن  هب  کیتاملپید ، ناریا  قارع ،" نایعیش  يژتارتسا  ، " یسیو دارم  - - 2
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(1) .تسا هدوب  هیقف » تیالو  هیرظن   » هیاپ رب  نآ  یتدیقع 

یتخانـش هعماج  تایـضتقم  ناریا ، یلخاد  تـالوحت  نوچ  یلئاـسم  رد  سلجم  نیا  ناربهر  ياـه  هبرجت  زا  رثأـتم  ینونک ، طیارـش  رد 
يریگ یپ   - » قارع تیعمج  یعیش  هنیرتشیب  هب  هجوت  اب  سلجم -  یساسا  درکیور  روشک ، نآ  رد  اکیرمآ  کینومژه  دربهار  قارع و 

.تسا قارع » رد  کیتارکومد  ياهدنیآرف  يزاس  هنیداهن 

يریگ لکـش  لابق  رد  العا  سلجم  تیلاعف  روحم  نیرتمهم  هک  تفگ  دـیاب  يزاس ، تلود  دـنیآرف  رد  العا  سلجم  شقن  هرابرد  اما ،
هورگ نیا  .تسا  روحم  هعیش  یسایس  ماظن  لیکشت  روحم و  ینـس  یتموکح  ماظن  یـشاپورف  هب  مامتها  قارع ، رد  نیون  تلود  راتخاس 

رب رالاس  مدرم  تموکح  لیکشت  راتساوخ  نونکا  هدیشک و  تسد  رایسب  هزادنا  ات  نایعیش  طلست  اب  یمالسا  تموکح  لیکـشت  هدیا  زا 
ناملراپ تلود و  رد  هدـمع  ياـه  تسپ  رتشیب  هک  دـناد  یم  لـمتحم  نایعیـش ، ندوب  هنیرتشیب  هب  هجوت  اـب  اریز  تسا ؛ تاـباختنا  هیاـپ 

رد دوخ  رت  هدرتسگ  روضح  لامتحا  دـناد ، یم  هعیـش  ناـمزاس  نیرت  هدـش  هتخانـش  ار  دوخ  هورگ  نیا  نوچ  هدـش و  نایعیـش  بیـصن 
(2) .دناد یم  هیقب  زا  رتشیبار  دیدج  تلود 

هب یلو  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  رـصنع  نیرتیدیلک  لاس 2003 ، رد  میکح  رقاب  دـمحم  هللا  تیآ  تداهـش  زا  سپ  هچرگا  ءالعا  سلجم 
فارشا هطاحا و  لیلد 

120 ص :

، يدـمحا دـیمح  نادرگرب  یمالـسا ،" ییارگ  داینب  هدـیدپ  یـسررب  برع ، ناهج  رد  رـصاعم  ياـه  شبنج  ، " ناـیجمکد ریاره  - - 1
.204 صص 205 -  ، 1377 ناهیک ، تاراشتنا  نارهت ، موس ، پاچ 

.نیشیپ قارع ،" نایعیش  شبنج  روطت  دنور  زادنا  مشچ  و  يزاس » تلود   » دنیارف رد  نایعیش  هاگیاج  شقن و  - - " 2
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يدج لکـشم  راچد  ینامزاس  نورد  رظن  زا  ردب » هاپـس   » هژیو هب  ءالعا  سلجم  ینورد  نامزاس  رب  میکح » زیزعلادـبع  دیـس   » ینامزاس
زین نآ  یماظن  هخاش  سیئر  دوب و  ءالعا  سلجم  نامزاس  یعقاو  هدننک  هرادا  زین ، شرتگرزب  ردارب  رورت  زا  شیپ  یتح  يو  اریز  دـشن ،

رگید اب  هورگ  نیا  یلاع  طباور  العا و  سلجم  زا  جراخ  روما  هب  رتشیب  میکح  رقاب  دمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  تفر و  یم  رامـش  هب 
طیارـش رد  اکیرمآ  اب  هناحلـسم  هزرابم  فلاخم  نآ ، يربهر  ءـالعا و  سلجم  نینچمه ، .تخادرپ  یم  یقارع  ریغ  یقارع و  نارگیزاـب 
عجارم اب  یگنهامه  يارب  ار  شـشوک  نیرتشیب  هورگ  نیا  .دـنور  یم  رامـش  هب  قارع  رد  اکیرمآ  درکلمع  دـقتنم  اـما  دنتـسه ، ینونک 

یم لمع  هب  تیعجرم  اب  ار  یمظنم  ياه  سامت  میکح  زیزعلادـبع  دیـس  دـهد و  یم  ماجنا  یناتـسیس  یلع  دیـس  هللا  تیآ  هژیوب  دـیلقت 
(1) .دروآ

قارع یمالسا  هوعدلا  بزح  - 2

قارع (2) یمالسا  هوعدلا  بزح  - 2

زور ندش  یبهذـم  ریغ  ربارب  رد  دوب  یـشنکاو  و 1960 ، ياه 1950  ههد  رد  یـصخش ، لمع  داقتعا و  کـی  هلزنم  هب  عیـشت ، ياـیحا 
میرکلا دبع  گنهرس  یتسینومک  هبش  ياتدوک  اب  .اه  تسینومک  يوس  هب  هدرک  لیصحت  ناوج  نایعیـش  بذج  قارع و  هعماج  نوزفا 

دوـخ نیا  دـندش و  کـیدزن  تردـق  هب  رتـشیب  هچ  ره  اـه  تسینوـمک  تفاـی و  شیازفا  مسینوـمک  هب  شیارگ  نـیا  رد 1958 ، مساـق 
املع و هب  يرادشه 

121 ص :

: ریز دنمـشزرا  عبنم  هب  دـیرگنب  نآ  ياه  هدـیا  اهدربهار و  اه ، تسایـس  راـتخاس ، هژیو  هب  ـالعا  سلجم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - - 1
.Faleh A. Jabar, “The Shi’ite Movement in Iraq,” London: Saqi Books, 2003, pp. 235 -275

Da’wa Party - - 2
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نیودت هیهت و  هعیش  تیناحور  ههد 1950 ، نایاپ  رد  .دـندوب  ناناوج  هژیو  هب  هعماج  ینید  تیعـضو  نارگن  هک  دوب  هعیـش  ناراد  نید 
ناپ هب  لیدـب  هاگدـید  نیا  دـنچ  ره  .دوب  مدـقم  نآ  رب  تلاصا  یـساسحا و  رظن  زا  هک  درک  زاغآ  مسینومک  يارب  ار  یمالـسا  یلیدـب 
رقاب دـمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  هژیو  هب  هعیـش  تیناحور  لمع ، رد  دوب ، لـیامتم  یمالـسا ) ياـه  هقرف  همه  يریگربرد   ) مسیمالـسا

لیدب نیا  .دندرک  یم  جیورت  ار  نآ  هللا ، همحر  میکح  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  العا  عجرم  رـسپ  میکح ، يدهم  دیـس  هللا و  همحرردص 
ياه شخب  یبونج و  ياه  ناتـسا  رد  تخاسیم و  فوطعم  نایعیـش  هب  ار  دوخ  هجوت  درک ، یم  هدافتـسا  یعیـش  ياه  حالطـصا  زا  هک 

نایعیـش یمالـسا  یـسایس  نامزاس  نیتسخن  تفرگ ، مان  هوعدلا » بزح   » هک لیدب  نیا  .درک  یم  بذج  ورین  دادغب  یعیـش  نیـشن  ریقف 
هب هوعدلا  بزح  ياضعا  درک .) دوجو  مالعا  رد 1968  یمسر  تروص  هب  اما   ) دش يزیر  هیاپ  فجن  رد  لاس 1958م  رد  دوب و  قارع 

.دنتفرگ یم  ماهلا  میکح  ردص و  زا  يونعم  يرکف و  ظاحل 

بزح هب  ماجنارـس  اـما  تخادرپ  یم  ینید  ياـهرواب  ياـیحا  شزومآ و  نید ، هب  مدرم  توـعد  ینعی  غـیلبت ، هب  اـهنت  تسخن  هوعدـلا ،
یم يرکف  مایپ  کـی  مسینومک ، مسیبرع و  ياـه  هزومآ  اـب  ییوراـیور  يارب  درکیم و  راـک  هناـیفخم  هک  دـش  لیدـبت  یلاـعف  یـسایس 

(1) .درورپ

بزح نآ  یندرا  هخاش  هب  هتـسباو  هک  دمآ  یم  رامـش  هب  قارع » یمالـسالا  ریرحتلا  بزح   » زا باعـشنا  یعون  عقاو  رد  هوعدلا ، بزح 
ات دوب و  بزح  یلصا  رازگ  ناینب  قارع ، نایعیش  کیتامزیراک )  ) یهرف ربهر  هللا ، همحرردص  رقاب  دمحم  دیهش  هللا  تیآ  .دوب 

122 ص :

 . ص 206 نیشیپ ، هکنارف ، میحر  دنر  و  رلوف ، ماهارگ  - - 1
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ياروش کی  يو ، ندش  هتـشک  زا  سپ   (1) .تشاد هدـهع  هب  ار  هورگ  نیا  يربهر  رد 1980 ) ثعب  میژر  طسوت   ) دوخ گرم  ناـمز 
تیصخش نیرتهدمع  یصلاخ  يدهم  یفـصآ و  يدهم  دمحم  یناروک ، یلع  خیـش  .تفرگ  هدهع  هب  ار  نامزاس  نیا  تیاده  يربهر 

بلج ددصرد  اتـسار ، نیا  رد  دوب و  یمالـسا  تلود  کی  لیکـشت  ددـصرد  زاغآ  رد  بزح  نیا  .دـندمآیم  رامـش  هب  هورگ  نیا  ياه 
، تشاد راک  هظفاحم  يوج  هک  فجن  رد  دوخ  نامز  رد  هوعدلا  بزح  لاکیدار  یسایس  درکیور  .دمآرب  نیملـسملا  ناوخا  يراکمه 

زین روآ و  مان  ههد 1970 ، رد  مادص ، هیلع  تنوشخ  زا  هدافتسا  هطساو  هب  هوعدلا  بزح  .دمآ  یم  رامـش  هب  یبالقنا  فطع  هطقن  کی 
تیعورشم شزرا و  جرا و  نایعیـش  نایم  رد  دش  بجوم  تخادرپ ، يرادیاپ  نیا  يارب  بزح  هک  يا  هنیزه  .دش  بوکرـس  یتخـس  هب 

.دروآ تسد  هب  يرایسب 

یلو تموکح  هلاسم  رـس  رب  هدـمآ  شیپ  ياه  فالتخا  لیلد  هب  یلو  تسویپ ؛ نآ  هب  رد 1982  العا  سلجم  لیکـشت  اب  هوعدلا  بزح 
نارهت رد  هخاش  کی  دش ؛ هخاش  ود  هوعدلا  بزح  نآ ، زا  سپ  .دش  ادج  نآ  زا  العا ، سلجم  لرتنک  يارب  ناریا  شـشوک  زین  هیقف و 
هاـگیاپ ندـنل  رد  دوب و  رت  لقتـسم  هک  مود  هخاـش  دـیمان و  یم  یمالـسا  هوعدـلا  بزح  ار  دوـخ  دوـب و  ـالعا  سلجم  زا  یـشخب  هک 

(2) .تشاد

هلمج زا  نآ  يزکرم  هتیمک  وضع  نایناحور  .دـنتفای  شیارگ  ناریا  رد  هعیـش  یتموکح  هاگدـید  هب  ناریا  رد  هوعدـلا  هخاـش  ياـضعا 
يرئاح و مظاک  دیس  هللا  تیآ 

123 ص :

Faleh A. هب : دـیرگنب  ردـص  رقاـب  دـمحم  هللا  تیآ  ياـه  هدـیا  اـه و  هشیدـنا  هژیو  هب  هوعدـلا  بزح  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - - 1
Jabar, op. cit. pp. 78 – 108, 128 – 142, 280 – 287, 296 –306

.Graham Fuller, op. cit - - 2
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، عقاو رد   (1) .درک ادیپ  يرگید  شیارگ  ندنل  هخاش  اما  دندوب ، هاگدید  نیا  زا  لماک  يوریپ  ناهاوخ  یفصآ  يدهم  دمحم  هللا  تیآ 
، یناروک نیسح  خیش  یلع و  خیش  ناردارب  نوچ  یصاخشا  يربهر  هب  هیمالـسالا ،» هوعدلا   » ناونع تحت  لاس 1981  رد  باعشنا  نیا 

رد دیاب  ار  باعشنا  نیا  تلع  هک  داد  خر  يوالغد  ءافصوبا  نیسایوبا و  هب  فورعم  میلس  نیدلازع 

هوعدـلا  ) یباعـشنا حاـنج  .درک  وجتـسج  دراد ، هـیقف  تیـالو  هلوـقم  تـیعجرم و  زا  یلـصا ) حاـنج   ) هوعدـلا بزح  هـک  یتـئارق  عوـن 
العا سلجم  اب  يرتشیب  ییارگ  مه  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  یم  لابند  تئارق و  ناریا  .ا  .ج  اب  ارگمه  ار  هیقف  تیالو  هیرظن  هیمالـسالا ،)
سپـس  ) یناروک یلع  خیـش  يربـهر  هب  هنیرتـمک  یفـصآ و  يدـهم  دـمحم  خیـش  يربـهر  هب  هنیرتـشیب  هورگ  ود  ناـس ، نیا  هب  .دراد 

لاس 1998 رد  هنیرتشیب  حانج  هوعدلا ، بزح  رد  الاب  باعشنا  رب  نوزفا  .تفرگ  لکش  يوالغد )» افص  وبا   » نونکا و  میلس » نیدلازع  »
هورگ .دـش  میـسقت  هنیرتمک  هنیرتـشیب و  هورگ  ود  هب  هنیرتـشیب  حاـنج  مود ، راـب  يارب  نآ ، یپ  رد  دـیدرگ و  يرگید  باعـشنا  راـچد 

لـیقعوبا و دیـس  يربهر  هب  هنیرتمک  هورگ  ندـنل و  رد  يرفعج  میهاربا  و  نارهت ) میقم   ) ناریا رد  بیدا  لـالبوبا  يربهر  هب  هنیرتـشیب 
(2) .دندوب رقتسم  مق  رد  اهنآ  ناراداوه  رتشیب  دنناد و  یم  رادم » تیالو   » ار دوخ  هورگ  نیا  .سدنهم  ضایروبا 

رظن دروم  یسایس  ماظن  تیهام  لکش و  هرابرد  یناوارف  ياه  ماهبا  هک  دوب  نیا  یناگمه  رواب  بزح ، رظن  دروم  تموکح  عون  هرابرد 
يارب .دراد  دوجو  بزح 

124 ص :

هام 1383، يد  کیتاملپید ، يرهـشمه  قارع ،" نایعیـش  هچخیرات  هب  یهاگن  (، " وگاکیـش هاگـشناد  خیرات  داتـسا   ) لوک ناوه  - - 1
 . ص 10 هرامش 34 . 

.نیشیپ قارع ،" نایعیش  شبنج  روطت  دنور  زادنا  مشچ  و  يزاس » تلود   » دنیارف رد  نایعیش  هاگیاج  شقن و  - - " 2
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بالقنا يزوریپ  لابند  هب  هاگدـید  نیا  اما  دوب ، اروش » لصا   » رب هیکت  اب  یـسایس  ماظن  ییاپرب  ناهاوخ  زاغآ  رد  هوعدـلا  بزح  هنومن ،
دیـسر هجیتن  نیا  هب  هوعدلا  بزح  هک  نآ  لیلد  هب  سپـس  درک و  رییغت  هیقف » تیالو   » هاگدـید دوس  هب  لاس 1979 ، رد  ناریا  یمالسا 
تیالو لصا  اروش و  لصا  زا  يا  هزیمآ  دوس  هب  هیرظن  نیا  درادـن ، يراگزاس  قارع  هعماج  تفاب  یگژیو و  اـب  هیقف  تیـالو  هیرظن  هک 

(1) .درک رییغت  هیقف 

تاباختنا يرازگرب  هار  زا  مدرم  يار  یبزح و  مسیلارولپ  هب  نآ ، لکـش  تردـق و  هب  یبایتسد  ياهراک  زاس و  هراـبرد  هوعدـلا  بزح 
رواب یمالـسا  تلود  هب  یبایتسد  همدـقم  ناونع  هب  یـساسا  نوناق  رب  یکتم  یناملراپ  ماـظن  متـسیس  هب  بزح  نیا  عقاو  رد  .دراد  رواـب 
مدرم باختنا  هب  ام  .دوب  دهاوخ  وگخساپ  تلم  ربارب  رد  اهنت  تلود  تروص  نیا  رد  : » بزح نیا  ياضعا  زا  یکی  هتفگ  هب  اریز  دراد ،

رد هوعدلا  بزح  نیـشیپ )  ) يوگنخـس يرفعج  میهاربا  هنیمز ، نیمه  رد   (2)« .دـشابن یمالـسا  تاباختنا  نیا  رگا  یتح  میهن  یم  جرا 
دروم دنیزگ ، یم  رب  تلم  هچ  نآ  دبای ، ققحت  ماظن  لکـش  ندیزگرب  رد  قارع  تلم  هدارا  دیاب  : » دیوگ یم  بزح  ياه  هاگدـید  نایب 

.میتسه قارع  رد  ام  .دنیزگرب  ار  مالسا  تلم  میراودیما  اما  مینک ، لیمحت  ار  دوخ  هدارا  میهاوخ  یمن  ام  .تسام  دییات 

جیورت رد  نارگید  قح  بلـس  ياـنعم  هب  نیا  دـنیزگرب ، ار  مالـسا  تلم  رگا  اـما  تسا ، هنیرتـشیب  نآ  زا  مه  يار  .دنتـسه  مه  نارگید 
رب ناش  یسایس  ياه  هاگدید 

125 ص :

، بیدا لداع  زا : لقن  هب  ناتسبات 1997 .  هیعامتجالا ، مولعلا  هلجم  هیمالسالا ،" هوعدلا  بزحل  یکرحلا  رکفلا  ، " هللا دبعلا  دماح  - - 1
یملع و ياه  شهوژپ  زکرم  نارهت ، یـسایس ،") هشیدنا  یخیرات و  هنیـشیپ   ) قارع یمالـسا  هوعدلا  بزح  ، " يوسوم نیـسح  دیـس  و 

 . ص 32 . 1383 هنایمرواخ ، کیژتارتسا  تاعلاطم 
 . ص 36 نیشیپ ، يوسوم ، نیسح  دیس  و  بیدا ، لداع  زا : لقن  هب  ص 102 .  راهنلاراد ، هلودلا ،" نیدلا و  ایند  ، " يرزبلا لالد  - - 2
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میژر هیلع  هزرابم  نارود  رد  ءالعا  سلجم  دـننامه  هوعدـلا  بزح   (1)« .دوب دـهاوخن  تاعوبطم  نایب و  يدازآ  ییارگ و  ترثک  هیاـپ 
نیمود نینچمه  بزح  نیا  .درک  یم  یهد  نامزاس  ار  یثعب  ياهورین  هب  یماظن  هبش  ياه  هلمح  زا  يا  هدمع  شخب  هدوب و  لاعف  ثعب 
تردق هب  تبسن  هوعدلا  بزح  هخاش  ود  ره  لاغشا ، نارود  رد  .دور  یم  رامش  هب  تیعجرم  ینابیتشپ  دروم  تسرهف  رد  گرزب  بزح 

دوخ درک  يور  تسا ، نایعیش  نتفرگ  تردق  یلصا  عنام  اکیرمآ  هک  دننک  ساسحا  رگا  اما  دنراد ؛ کیتامگارپ  يدرک  يور  اکیرمآ 
هب یکیدزن  ثعاب  نآ  یموب  درکیور  تسا  نکمم  تسین و  ادیپ  نشور و  نادنچ  هوعدلا  بزح  هدنیآ  تیعـضو  .داد  دنهاوخ  رییغت  ار 

دوش ردص  ادتقم  هورگ 

( یمالسالا لمعلا  همظنم   ) قارع یمالسا  راکیپ  نامزاس  - 3

یعون اه ، لیلحت  یخرب  هیاپ  رب  دوریم و  رامـش  هب  قارع  یعیـش  يارگ  مالـسا  یـسایس  هورگ  نیمود  هوعدـلا  بزح  زا  سپ  هورگ  نیا 
دمحم دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  ات  دش  ثعاب  يو  يربهر  دوبن  ردص و  رقاب  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  لتق  .دـیآیم  رامـش  هب  نآ  زا  باعـشنا 

هللا تیآ  لاس 2000 ، رد  يزاریش  هللا  تیآ  توف  زا  سپ  دهن  ناینب  ار  هورگ  نیا  قارع -  رد  هعیش  عجارم  زا  یکی  يزاریش -  ینیـسح 
میژر ینوگنرس  زا  سپ  یکدنا  یـسردم ، یقت  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  .تسا  هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  یـسردم  یقت  دمحم  دیس 
نایم رد  يدایز  رایسب  تردق  ياراد  ینامزاس  یلام و  ظاحل  هب  یمالسا  راکیپ  نامزاس  .دش  قارع  دراو  دوخ  ناهارمه  اب  قارع ، ثعب 

نیرحب و تاراما ، تیوک ،  ) سراف جیلخ  یبونج  هزوح  رد  هژیو  هب  تسا ، قارع  نایعیش 

126 ص :

 . ص 34 نیشیپ ، يوسوم ، نیسح  دیس  و  بیدا ، لداع  زا : لقن  هب   . 16/3/1991 ءادنلا ،" همانزور  - - " 1
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دیس یمظعلا  هللا  تیآ  نآ ، نارادفرط  هتشادن و  العا  سلجم  اب  یبوخ  هطبار  راکیپ  نامزاس  الوصا  .دراد  يا  هدرتسگ  ذوفن  ناتـسبرع )
شبنج يربهر  هتسیاش  ار  وا  هتسناد و  میکح  رقاب  دمحم  دیـس  هللا  تیآ  زا  رترب  ماقم  ياراد  یهقف  رظن  زا  ار  يزاریـش  ینیـسح  دمحم 

(1) .دنا هتسنادیم  قارع  هعیش  یمالسا 

هعیش یسایس  ریغ  یتهاقف و  ياهنایرج  ب -

هراشا

هعیش یتنس  یسایس و  رتمک  ياه  نایرج  .دنیآ  یمن  رامش  هب  روشک  نیا  نایعیش  هدنیامن  اهنت  هعیش ، یسایس  يارگ  مالـسا  ياه  هورگ 
.دنتـسه رادروخرب  قارع  نایعیـش  نایم  يریگ  مشچ  ذوفن  زا  دـنا ، هتفای  نامزاس  البرک  فجن و  هیملع  ياـه  هزوح  بوچراـچ  رد  هک 

هیقف تیالو  هیاپ  رب  ینید  تموکح  کی  قیرط  زا  قارع  رب  یـسایس  لرتنک  یپ  رد  هک  نآ  زا  شیپ  هعیـش ، ياهزوح  یتهاقف و  ناـیرج 
هعیـش هقف  تنـس  ياقترا  هعیـش و  ینید  یگنهرف و  ثاریم  زا  يرادـساپو  قارع  رد  نایعیـش  یلک  عفاـنم  ظـفح  يارب  دـشاب ، قارع  رد 

یعدـم هدـمع  هزوح  هس  نونکا ، مه  .دـنا  هدـش  یهد  ناـمزاس  هعیـش  گرزب  عـجارم  درگادرگ  رتـشیب  ناـیرج  نیا  .دـنک  یم  شـالت 
.میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  هب  هک  دنراد  هدهع  هب  ار  قارع  نایعیش  یعرش  لیاسم  یگدنیامن 

یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  هزوح  - 1

یمالـسا تیعجرم  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  تـیآ  لاـس 1992 ، رد  هللا  همحر  ییوـخ  مساـقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  تشذـگرد  اـب 
ناوریپ رامش  نیرتشیب  يو  .دش  لیدبت  روشک  نیا  رد  هعیش  یملع  ياه  هزوح  ذوفناب  هرهچ  هب  تفرگ و  هدهع  هب  ار  قارع  نایعیش 

127 ص :

.35 صص 45 - .نیشیپ  يدمحا ، دیمح  - - 1
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هدهع هب  ار  هعیـش  ناهج  ینید  يربهر  نونکا  مه  يریبعت  هب  یناتـسیس  هللا  تیآ  عقاو ، رد  .دراد  قارع  نوریب  نورد و  رد  ار  نادلقم ) )
هزوح یبرع  ياهروشک  ناتسبرع ، ناتسناغفا ، ناتسکاپ ، قارع ، رب  نوزفا  هک  ارچ  دوریم ، رامـش  هب  نایعیـش  ملعا  دیلقت  عجرم  و  دراد ،

.دننکیم دیلقت  اهنآ  زا  ناریا  رد  اکیرمآ و  اپورا و  هک  نایعیش  سراف ، جیلخ 

: دیوگیم هنیمز  نیا  رد  فجن  هیملع  هزوح  نالوئسم  ناداتسا و  زا  يریاح ،»  » ياقآ

تیآ یناتسیس و  هللا  تیآ  داتفا : اهنابز  رـس  رب  فجن  هزوح  رد  گرزب  عجرم  ود  يراوزبس ، ياقآ  ییوخ و  ياقآ  تشذگرد  زا  سپ  »
ياقآ هب  دندوب  نیشن  برع  ياه  نیمزرسو  سراف  جیلخ  ياهروشک  رد  هک  ییوخ  ياقآ  ناوریپ  رتشیب  .ردص  قداص  دمحم  دیـس  هَّللا 
رتشیب مدرم  لابقا  قارع  لخاد  رد  یلو  تسا ؛ ییوخ  ياقآ  تیعجرم  هلابند  اهنآ  تیعجرم  هک  تفگ  ناوتیم  دندرک و  عوجر  یناتسیس 

(1) «. دوب ردص  ياقآ  تیعجرم  هب 

ییادج قفاوم   » وا هک  نآ  لیلد  هب  اما  دـنک ، یم  لرتنک  فجن  هسردـم  رد  ار  يرکف  ياه  فیط  نیرتمهم  زا  یکی  یناتـسیس  هللا  تیآ 
اب .درادن  هدهع  رب  ار  یـسایس  یهورگ  يربهر  دوش ، هتخیمآ  مه  رد  رگیدکی  اب  دـیابن  ود  نیا  تسا  دـقتعم  تسا و  تسایـس » زا  نید 

، یناتـسیس یلع  دیـس  هللا  تیآ  عقاو ، رد  .دـنراد  رواب  يو  تیعورـشم  هب  اهور ، هناـیم  هژیو  هب  یقارع  ياـملع  زا  يرایـسب  نیا ، دوجو 
هورگ هدنیامن 

128 ص :

("، يریاح مظاک  دیـس  هللا  تیآ  ردارب  فجن و  هیملع  هزوح  نالوئـسم  ناداتـسا و  زا   ) يریاح مالـسالا  تجح  اـب  وگ  فگ و  - - " 1
.www.shiastudies.com یسانش ، هعیش  یناهج  عمجم 
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نیرترثوم توکس  مادص ، نارود  رد  .دوریم  رامـش  هب  روشک  نیا  رد  یتنـس  هعیـش  هورگ  نیرتمهم  هک  تسا  قارع  رد  نابلط  شمارآ 
نیا رد  .دراد  یم  هگن  رود  تسایـس  زا  ار  دوخ  هناهاگآ  هک  تسا  یتنـس  یبلط ، شمارآ  زا  روظنم  اـجنیا  رد  .دوب  ندـنام  هدـنز  هویش 

لـسوتمدیدهت هب  ینارحب ، هژیو  دراوم  رد  اهنت  دننک و  یم  افیا  ار  یـسایس  یعامتجا و  لیاسم  دقتنم  نابدید و  شقن  نایناحور  تنس ،
(1) .دنامب ناما  رد  مادص  اب  ییورایور  زا  دش  ثعاب  ناریا ، رد  هیقف  تیالو  زا  جیار  تئارق  اب  یناتسیس  هللا  تیآ  تفلاخم  .دنوش  یم 

شمارآ .تسا  ور  رد  ور  گرزب  ینومزآ  اب  یبلط ، شمارآ  ندوب  دنمدوس  بسانم و  تسا  هدش  نوگنرس  مادص  تموکح  هک  نونکا 
ياهرظن راهظا  زور و  یـسایس  تاعوضوم  هب  دودـحم  صخـشم و  يدرک  يور  هکلب  تسین ؛ تسایـس  لـماک  نتـشاذگ  راـنک  یبلط ،

يرود اذل  .تسا  هتفر  نایم  زا  یلمع  يرکف و  تیلاعف  هار  رد  دوجوم  ياه  تیدودحم  قارع ، نیون  یسایس  ياضف  رد  .تسا  یـسایس 
ناوریپ تسا و  يریگ  لکـش  لاـح  رد  قارع ، رد  نیون  یـسایس  مظن  .دـشاب  يرورـض  هک  تسین  يراگدـنام  رازبا  رگید  تسایـس ، زا 

دور یم  راظتنا  اذـل  .دـنک  افیا  يرتشیب  رت و  زاسراک  شقن  مظن ، نیا  يریگ  لکـش  دـنیارف  رد  دـنراد  راـظتنا  وا  زا  یناتـسیس  هللا  تیآ 
.دشاب شیازفا  هب  ور  نانچمه  یناتسیس  هللا  تیآ  یسایس  شقن 

129 ص :

.Graham Fuller, op. cit - - 1
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ییوخ مساقلاوبا  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  هزوح  - 2

هن اما  یـسایس ، ياه  تیلاعف  هب  نانچمه  يو  نارـسپ  ناـهج -  نایعیـش  يـالعا  عجرم  ییوخ -  یمظعلا  هللا  تیآ  تشذـگرد  زا  سپ 
یتهاجو هب  هجوت  اب  ییوخ ، هللا  تیآ  رسپ  ییوخ ،» دیجملادبع   » .دنداد همادا  نآ  زا  نوریب  قارع و  نایعیـش  هزوح  رد  هنایارگ ، مالـسا 

ات هک  دوب  هعیش  نایناحور  نیرترازگریثأت  زا  یکی  دیـشک ، یم  كدی  ناهج  نایعیـش  رتشیب  نایم  رد  شردپ  عینم  هاگیاج  هیحان  زا  هک 
رد ییوخ » داینب   » مان اب  يداینب  يزیر  یپ  .دربیم  رـس  هب  دـیعبت  رد  ندـنل ، رد  مادـص ، هیلع  وا  نانامیپ  مه  اکیرمآ و  گنج  زاغآ  نامز 

هدش ییوخ  هللا  تیآ  ناوریپ  ناراداوه و  اضعا ، زا  يرایسب  بذج  ثعاب  یـسایس ، یبهذم و  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  ماجنا  يارب  ندنل 
طباور نایعیش و  ناینس و  طباور  دوبهب  يرالاس ، مدرم  شرتسگ  مالسا و  هب  طوبرم  لیاسم  هرابرد  رظن  لدابت  نوناک  هب  داینب  نیا  .دوب 

زا لاح  نیا  اب  دنیزگیم و  يرود  تسایـس  زا  ییوخ ، هللا  تیآ  موحرم  هب  یـسات  اب  داینب  نیا  .دش  لیدبت  اهرالوکـس  نایارگ و  مالـسا 
ییوخ داینب  .دنکیم  عافد  نایعیش  عفانم  زا  هناتسود  ناسنا  لیالد  هب  دانتـسا  اب  هدرک ، ینابیتشپ  تدش  هب  هعیـش  يرکف  یگنهرف و  تنس 

رد هنایوج ، یتشآ  ياه  یحور  اب  يرکف و  هاگدید  زا  یـسایس  ياه  عوضوم  هب  نتخادرپ  یـسایس و  ياه  بوشآ  زا  نتـسج  يرود  اب 
.تسا هدوب  قفوم  هعیش  برع  نادنمشیدنا  رگید  یقارع و  نادنمشیدنا  زا  ياهدرتسگ  فیط  هجوت  بلج 

رـشب ياه  کمک  تیادـه  اب  هتـسناوت  هتـشذگ ، ههد  ود  رد  تسا و  رادروخرب  يریگ  مشچ  رایـسب  یلام  هاگیاپ  زا  نینچمه  داـینب  نیا 
هب سراف  جـیلخ  هنارک  ياهروشک  اپورا و  میقم  یقارع  ناراک  وکین  اکیرمآ و  ییاـپورا ، يراـک  وکین  ياـهداینب  زا  لـصاح  هناتـسود 

مدرم و ياه  هدوت  زا  يریگ  مشچ  شخب  دعاسم  هاگن  قارع ، مدرم  يوس 
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هتسه مولع  مانب  دنمشناد  یناتسرهش -  نیسح  رتکد  دننام  لقتسم  صاخشا  هوعدلا و  بزح  دننام  ضراعم  ياه  هورگ  ور  هنایم  فیط 
رد ار  تسا -  هدـش  هتخانـش  يدرف  ناضراعم  قارع و  مدرم  ياـه  هدوت  ناـیم  رد  هناتـسود  رـشب  ياـه  کـمک  هنیمز  رد  هک  قارع  يا 
هللا تیآ  موـحرم  تیب  ياـضعا  اـت  تسا  يا  هنیمز  يراوـمه ، رتـسب  نینچ  ور ، نیا  زا  .دـیامن  بلج  دوـخ  هـب  قارع  زا  نوریب  نورد و 

(1) .دنشاب نایعیش  هعماج  تالوحت  رب  رازگریثأت  يدابم  زا  یکی  ناکامک  دنناوتب  يو ، زا  سپ  ییوخ 

ههد کـی  زا  شیب  یط  نایعیـش ، تردـق  زکرم  لرتـنک  هنیمز  رد  ناتـسلگنا  اـکیرمآ و  هک  يا  هنیزگ  نـیرت  هتـسجرب  رگید ، يوـس  زا 
، یسیلگنا ییاکیرمآ و  ياهورین  تیاده  اب  ماجنارس  هکنیا  ات  دوب  ییوخ  دیجملادبع  دندوب ، هدیسر  لماعت  مهافت و  هب  نآ  اب  هتـشذگ 

فالتخا اه و  يریگرد  فجن ، هب  وا  دورو  اب  .دشخب  میکحت  هرابود  ار  دوخ  تردق  ات  تشگزاب  فجن  هب  لیروآ 2003  رد 3  ییوخ 
.دش زاغآ  ردص  ادتقم  دیس  اب  يو  ياه 

تکرح نیا  تفاتـش و  فجن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگمارآ  رادـید  هب  لیروآ 2003  رد  هنایوج ، یتشآ  مادـقا  کـی  رد  یئوخ ،
یئوخ دنتفرگرارق و  ضرعت  دروم  دنتـسه ، ردص  ناراداوه  زا  دندوب  یعدم  هک  مدرم  زا  یهورگ  يو ، هارمه  .تفای  هنوراو  یخـساپ 

وا ناوریپ  اه  تسیرورت  دش ، یعدم  ردص  هچرگا  .دیماجنا  یناتسیس  ردص و  نایم  هطبار  يدرس  هب  هلئسم  نیا  .دش  رورت  نایم  نیا  رد 
.دومنن موکحم  ار  لمع  نیا  دیدرگن و  ناشیرپ  ییوخ  نادقف  زا  زگره  يو  اما  دندوبن ،
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ردص هللا  تیآ  هزوح  - 3

هللا تیآ  هب  لاس  گرزب  نایعیـش  .دـمآ  دـیدپ  عجرم  نیا  ناوریپ  ناـیم  رد  یلـسن  فاکـش  یعون  ییوخ ، هللا  تیآ  تشذـگرد  یپ  رد 
رارق دوخ  دـیلقت  عجرم  ار  یناث ،» ردـص   » هب فورعم  ردـص ، قداص  دـمحم  هللا  تیآ  ون ، لسن  هک  یلاح  رد  دـندرک ، ادـتقا  یناتـسیس 
هعیـش یتموکح  هاگدید  هب  ردص  هک  یلاح  رد  تشادن ، یبوخ  هنایم  تسایـس  رد  تلاخد  اب  تشذگ ، هک  نانچمه  یناتـسیس ، .دنداد 

(1) .دنک ادیپ  دادغب  هژیو  هب  قارع  هعیش  تیعمج  نایم  رد  وریپ  نویلیم  ود  تسناوت  دوب و  دنبیاپ  ناریا  رد 

تسایر لاس 1999م ، رد  ثعب  میژر  یتینما  ياهورین  تسد  هب  شنارـسپ  زا  نت  دنچ  هارمه  هب  ردـص  قداص  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  اب 
رقاب دمحم  دیـس  هللا  تیآ  دیهـش  هداز  ردارب  نینچمه  ردص  ادتقم  .تفرگ  هدهع  هب  وا  دنزرف  نیرتناوج  ردص ، ادـتقم  ار  ردـص  هزوح 

.دیسر تداهش  هب  ثعب  میژر  طسوت  يدهلا ) تنب   ) دوخ رهاوخ  هارمه  ههد 80  زاغآ  رد  هک  تسا  ردص 

.تسا قارع  رد  هعیش  هیملع  ياه  هزوح  يربهر  یعدم  رضاح  لاح  رد  داد و  لیکشت  ار  یناثلا » ردصلا  تعامج   » هورگ ناوج ، ردص 
تسد یناتسیس  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  لزنم و  هرصاحم  هب  يو  يربهر  تحت  حلسم  ياهورین  مادص ، میژر  یـشاپورف  زا  سپ  یکدنا 

رس رب  تباقر  نونکا ، مه  .دندش  قارع  نایعیـش  يالعا  عجرم  يوس  زا  ناوج  ردص  تیعجرم  نتخانـش  تیمـسر  هب  راتـساوخ  دندز و 
، ییوخ هزوح  نایم  نیا  رد  .دنز  یم  رود  ییوخ  یناتـسیس و  نارادفرط  اه و  يردـص  نایم  قارع  رد  هعیـش  هیملع  ياه  هزوح  يربهر 

هللا تیآ  رسپ  رگید  درادن و  هعیش  یملع  ياه  هزوح  رب  تسایر  يارب  یصاخ  ياعدا  هتفریذپ و  ار  یناتسیس  هللا  تیآ  يالعا  تیعجرم 
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.یناتسیس هزوح  هن  تسا ، ردص  هزوح  اب  نآ  یلصا  تباقر  عقاو  رد  تسا و  یناتسیس  هللا  تیآ  نابیتشپ  ییوخ 

تیآ .تسا  هدنام  ياج  هب  يو  ردپ  تیعجرم  نارود  زا  هک  ددرگ  یم  رب  يو  ینامزاس  یلام و  ياه  ییاناوت  هب  ردـص  هدـمع  تردـق 
ار دوخ  یبهذـم  ياه  تیلاعف  تفای  هزاـجا  يدـالیم   90 ههد رد  هک  دوب  یعجارم  زا  هللا  همحرردـص  قداـص  دـمحم  دیـس  دیهـش  هللا 

.دنام ياج  هب  ردص  ادتقم  يارب  یبسانم  یهد  نامزاس  تالیکشت و  يو ، تداهش  زا  سپ  لیلد ، نیمه  هب  دهد و  شرتسگ 

یعیش یموب  درکیور  کی  دیشوک  دش و  قارع  زا  یقارع ، ریغ  ینید  ياملع  جورخ  راتساوخ  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  زا  ناوج  ردص 
هب قارع ، زا  جورخ  هب  ار  یناتسیس  هللا  تیآ  ینامز  وا  .تشاد  دیدرت  یقارع  ریغ  یبهذم  ناربهر  یگتسیاش  رد  دنک و  داجیا  قارع  رد 

قارع رد  ار  ناریا  ذوفن  تدم  دنلب  رد  دناوت  یم  ردص  يوس  زا  یقارع  یموب و  عیـشت  رب  دـیکات  .دوب  هدرک  دـیدهت  ندوب  یناریا  لیلد 
هداد شهاک 

، نینچمه ردص   (1) .دنک داجیا  دنه  هراق  هبـش  یتح  سراف و  جیلخ  هیروس ، نانبل ، نایعیـش  نایم  رد  ناریا  ذوفن  يارب  يدـج  یبیقر  و 
یفاک هبرجت  یبهذم و  مزال  طیارش  دقاف  نوچ  اما  .دنک  یم  تفلاخم  تخس  زین ، یناتـسیس  هللا  تیآ  دربهار  اب  هدوب و  میکح  فلاخم 

ار ردص  نارادفرط  .تسا  زیچان  رایسب  نایعیش  هنیرتشیب  يربهر  نتفرگ  تسد  هب  رد  وا  ییاناوت  دراد ، دوخ  اب  ار  ردص  مان  اهنت  تسا و 
رد مزال  یهاگآ  هبرجت و  دـقاف  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  يرهـش  نانیـشن  هیـشاح  زین  نییاـپ و  ياـه  هتخومآ  حطـس  ياراد  دارفا  رتشیب ،

عضوم .تسا  هعیش  نیـشنریقف  قطانم  یخرب  دادغب و  هموح  رد  ردص ، كرهـش  يو  تردق  زکرم  .دنتـسه  یـسایس  لیاسم  اب  دروخرب 
تفا و رپ  ياه  يریگ 
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.تسا هدرک  فیعضت  رایسب  نایعیش ، هژیو  هب  اه و  یقارع  یناگمه  راکفا  رد  ار  وا  هاگیاج  زین ، هتشذگ  هام  نیدنچ  رد  ردص  زیخ 

هزرابم رادفرط  یعیش  ياه  نایرج  يربهر  ییاه  ههرب  رد  شنانامیپ  مه  و  هدحتم ، تالایا  تسد  هب  قارع  لاغشا  زا  سپ  ردص ، ادتقم 
یماظن هبش  يورین  کی  لیکشت  هب  مادقا  دوخ  یهورگ  عفانم  دربشیپ  تهج  رد  يو  .تفرگ  هدهع  رب  قارع  رد  ار  اکیرمآ  اب  هناحلـسم 

تیبوبحم حطـس  اه ، يریگرد  نیا  .دوب  ریگرد  اه  ییاکیرمآ  اب  ـالبرک  فجن و  ياهرهـش  رد  هک  هدومن  يدـهملا » شیج   » هب موسوم 
اب .تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  يدودـح  اـت  زین  ار  قارع  رد  اـکیرمآ  نادـقتنم  هجوت و  هداد  شیازفا  یقارع  ریقف  ياـه  هدوت  دزن  ار  يو 

موحرم دنزرف  ییوخ  دیجم  دیـس  رورت  رد  تکراشم  یمـسر  ماهتا  رب  نوزفا  يو  تسین و  كدنا  زین  ردص  ادتقم  زاداقتنا  دوجو ، نیا 
.تسا هتشذگ  ياه  لاس  ياه  يوردنت  قیرط  زا  نایعیش  نورد  رد  فاکش  داجیا  هب  مهتم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ 

يریاح مظاک  دیس  هللا  تیآ  . 4

دیس دیهش  هللا  تیآ  هتسجرب  نادرگاش  زا  زین  اه و  یسرد  مه  زا  یقارع و  هدش  هتخانـش  عجارم  زا  یکی  يریاح  مظاک  دیـس  هللا  تیآ 
هللا تیآ  نافلاخم  زا  مارتحا و  دروم  نایناحور  زا  دراد و  تنوکـس  مق  رهـش  رد  لاس 1973م  زا  وا  .تسا  هللا  همحرردص  رقاب  دـمحم 

کی ردـص  ادـتقم  يوس  زا  ناـنچمه  يو  قارع ، رد  ینـالوط  ناـیلاس  يارب  وا  روضح  مدـع  فـالخ  رب  .دور  یم  رامـش  هب  یناتـسیس 
میکح اـب  یتروص  رد  اـهنت  دوـب ، هدرک  مـالعا  ناوـج  ردـص  .دراد  داـقتعا  رواـب و  ردـص  هب  زین  يریاـح  دوـش و  یم  هتخانـش  اـمنهار 

یتموکح ناـهاوخ  يرئاـح ، مظاـک  دیـس  هللا  تیآ  .دریذـپب  ار  يریاـح  ینید  تیعجرم  رادـتقا و  میکح  هک  درک ، دـهاوخ  يراـکمه 
قارع رد  ناریا  دننامه 
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سلجم درکلمع  یـسانش  بیـسآ  رظنم  زا  هژیو  هب  قارع ، یمالـسا  شبنج  لاـبق  رد  ناریا  .ا  .ج  درکلمع  نادـقتنم  زا  هچ  رگ  وا  .تسا 
نارازگراک املع و  عجارم ، نایم  رد  اما  دوریم  رامـش  هب  دنتـشاد ، ناریا  رد  رقتـسم  یقارع  نیرجاهم  هک  یعاـمتجا  تالکـشم  ـالعا و 

.تسا رادروخرب  يریگ  مشچ  تبثم و  تهاجو  هاگیاج و  زا  یقارع ، زین  یناریا و 

یط يور ، نیمه  زا  .تسا  یمالـسا  هحاـس  رد  هناـبلط  تردـق  ياـه  هشقاـنم  زا  وا  يرود  یمدرم و  درک  يور  يو ، یگژیو  نیرتمهم 
ياهداینب تیب ، نینچمه ، .تسا  هدوب  اهنآ  ینید  لئاسم  یقارع و  مورحم  ياه  هدوت  تالکشم  لیاسم و  ریگیپ  هراومه  ، ریخا ياه  ههد 

هللا تیآ  هنیشیپ  یتیصخش و  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  .تسا  رادروخرب  یبوخ  قنور  زا  مق ، رد  وا  رظن  ریز  هیملع  هزوح  يراک و  وکین 
مدرم ياه  هدوت  ياه  هتساوخ  لیاسم و  تالکـشم و  ریگیپ  ناریا ، نورد  زا  نانچمه  هدنیآ ، ياه  لاس  رد  ًالامتحا  يرئاح  مظاک  دیس 

رد دراد و  يرایسب  ییارگ  مه  ناریا  .ا  .ج  اب  قارع  يراج  تالوحت  لابق  رد  وا  عضاوم  اه و  تسایس  یلک ، روط  هب  .دوب  دهاوخ  قارع 
(1) .دناوخ ارف  گرزب » ناطیش   » هشقن زا  مدرم  يزاس  هاگآ  هب  ار  یقارع  نایناحور  قارع ، گنج  دروم  رد  دوخ  ياوتف  نیرخآ 

اهرالوکس اه و  لاربیل  ج : 

اهنآ هک  ییاهروشک  رد  هژیو  هب  دنناد ؛ یم  یعیش  عماوج  يارب  یمهم  فده  ار  رالوکـس  تموکح  کی  ییاپرب  نایعیـش ، زا  يرایـسب 
زا عقاو ، رد  .دنا  هنیرتمک  اج  نآ  رد 

135 ص :

.نیشیپ قارع ،" نایعیش  شبنج  روطت  دنور  زادنا  مشچ  و  يزاس » تلود   » دنیارف رد  نایعیش  هاگیاج  شقن و  - - " 1

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 153 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_135_1
http://www.ghaemiyeh.com


دننام  ) ناملـسم ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  تسا ، رگیدـکی  زا  نید  تموکح و  ینوناق  يزاس  ادـج  یپ  رد  مسیرالوکـس  هک  اـج  نآ 
هب رایسب  ینس ، نایارگ  داینب  يوس  زا  ینس  یبهذم  ياهشزرا  نوناق و  لیمحت  میب  زا  نایولع ) ای   ) نایعیش ناتـسکاپ ،) هیروس و  هیکرت ،

ییاپرب زا  اهنآ  زا  يرایسب  دنا ، هنیرتشیب  نایعیـش  هک  ییاهروشک  رد  یتح  .دنیارگ  پچ  یبهذم و  ریغ  هتـشاد و  شیارگ  مسیرالوکس 
ییاـپرب ینوگرگد و  ياهدـمایپ  زا  اهینـس  سرت  هک  تسا  يرازبا  اـهنت  ماـظن  نیا  هک  ارچ  دـننک ؛ یم  یناـبیتشپ  رالوکـس  ماـظن  کـی 

یعیش یمالسا  تموکح  کی  ییاپرب  لامتحا  دناوت  یم  مک  تسد  مسیرالوکـس  اهروشک ، نیا  رد  .دهد  یم  شهاک  ار  یـسارکومد 
.دزاس فرطرب  ار 

؟ دیمان هعیش  ناوتیم  الوصا  ار  رالوکس  هعیش  کی  ایآ  هک  تسا  نآ  مسیرالوکس  نایعیش و  نایم  طابترا  رد  مهم  رایـسب  يا  هلئـسم  اما 
تـسایس عقاو ، رد  .تفر  دـهاوخ  رامـش  هب  فیعـض  رایـسب  تیوه  اب  هعیـش  کی  يدرف  نینچ  اـما  دـشاب ، تبثم  خـساپ  دـسریم  رظن  هب 

زین رالوکـس  نایعیـش  لضعم  .دننکیم  افیا  تسایـس  نیا  رد  ار  یلـصا  شقن  نایناحور ، امومع  تسا و  یبهذـم  تسایـس  کی  نایعیش 
زین رالوکـس  هعیـش  بهذم ، فذـح  اب  دـنک و  یم  ادـج  اه  هورگ  رگید  زا  ار  نایعیـش  هک  تسا  بهذـم  ینعی  تساج ؛ نیمه  تسرد 

هعماج یگتـسب  مه  هاـگ  یلجت  هک  تسا  نید  نیا  هناـیمرواخ ، هقطنم  رد  هک  اـجنآ  زا  ور ، نیا  زا  .تشاد  دـهاوخن  یـصخشم  تیوه 
يارب .تخاس  ادج  شیاه  تسایـس  تموکح و  زا  ار  نآ  ناوتب  يراوشد  هب  تسا ؛ هتـشگ  هعماج  تیوه  روحم  داژن ، نوچمه  هدـش و 

.دننکن لمع  یبهذم  یشبنج  رد  هک  تسا  راوشد  رایسب  دزاس ، یم  ادج  نارگید  زا  ار  نانآ  بهذم  اهنت  هک  زین  نایعیش 

يزاسراک شقن  یعیش و  یسایس  ياه  شبنج  شیپاشیپ  رد  نایناحور  ناوارف  روضح  اب  یعیش ، یسایس  یگدنز  رد  بهذم  تیروحم 
یهاگآدوخ شیازفا  رد  هک 
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هن هک  دنیآ ؛ رامش  هب  هشیر  یب  تسا  نکمم  هعیش  رالوکـس  ناربهر  يور ، نیا  زا  .دوش  یم  تابثا  دنا ، هتـشاد  ههد 1960  رد  نایعیش 
ات دنانایعیـش  هعماج  هشیدـنا  رد  رتشیب  ناـنآ  دنتـسین ؛ کیژولویدـیا  نادـنچ  روهظون  رالوکـس و  یعیـش  ناربهر  نیا  .نآ  هن  دـنانیا و 

شیازفا هعماج و  کی  ناونع  هب  نایعیش  تشونرس  دوبهب  ینعی  دنانایعیش ؛ هکلب  تسین ، عیشت  فده  .یمالـسا  تموکح  کی  لیکـشت 
يارب مه  ار  یعیش  صاخ  تیوه  رب  دیکات  ارگ  مالـسا  ریغ  نایعیـش  زا  يرایـسب  نیا ، رب  نوزفا   (1) .یـسایس هعماج  رد  نانآ  تکراشم 

هک دنناد  یم  یلم  لکشم  زا  ییزج  ار  نایعیش  ياهجنر  نانآ  .دننادیم  راب  نایز  قارع  یعامتجا  یگچراپکی  يارب  مه  نایعیش و  عفانم 
ناـنآ .دزیخ  یم  رب  تموکح  ییارگ  قلطم  زکرمت و  ندوب ، يراـصحنا  زا  تسا و  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  هعماـج  ياـه  شخب  همه 

هتـسیاش رب  ینتبم  ماـظن  کـی  و  دـهد ، قوس  ییارگ  رثکت  تکراـشم و  يوس  هب  ار  یـسایس  گـنهرف  هک  دـنایلم  هماـنرب  کـی  عفادـم 
.دزاس رقتسم  روشک  رد  ار  تیموق  ای  بهذم  هن  يرالاس و 

نوچمه ینیداینب  میهافم  هرابرد  دننکیم و  دراو  زین  یسایس  ثحابم  رد  ار  دوخ  کیژولویدیا  ياه  شیارگ  نایعیـش ، رگید ، يوس  زا 
.دنهد یم  هیارا  ینوگانوگ  ياهریسفت  هنیرتشیب  تموکح  يدنورهش و  قوقح  یباختنا ، تموکح  یسارکومد ،

يرگید حالطصا  ره  زا  شیب  هعیش  نایارگ  مالسا  هژیو  هب  تسین و  یسارکومد  زا  رت  نیرفآ  لکشم  یحالطـصا  چیه  ثحابم  نیا  رد 
اـهارگ و پچ  هژیو  هب  اهرالوکـس و  هاگدـید  زا  یـسارکومد  فیرعت  .دـناهداد  رارق  ثحب  نوناـک  دوخ  راـتفگ  راتـشون و  رد  ار  نآ 

داـعبا رتـشیب  رب  هک  دریگیم  رب  رد  ار  یگنهرف  یـسایس و  ياـهراجنه  زا  يا  هعوـمجم  تـسا و  کـیدزن  ییاـپورا  يوـگلا  هـب  اـهلاربیل 
.دنا مکاح  هعماج  یمومع  یگدنز 
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تعیب اروش و  یمالسا  میهافم  هب  عاجرا  اب  دنشوک  یم  اهنآ  دنراد ؛ هناطاتحم  يدرک  يور  یسارکومد  حالطصا  هب  نایارگ  مالـسا  اما 
مالسا .دنـشخب  تیعورـشم  موهفم  نیا  هب  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  یمالـسا  نوتم  رگید  نآرق و  رد  هک  يرادافو ) دنگوس  )

فلاخم تسا ، یعامتجا  یسایس و  يرگ  هحابا  مزلتـسم  ناشرظن  هب  هک  مسیلاربیل  دننامه  یـسارکومد ، یبرغ  ياه  تسویپ  اب  نایارگ 
رد دروآ و  مهارف  یعیدب  یسایس  يژولویدیا  رگید ، کیژولویدیا  ياه  ماظن  ربارب  رد  دناوت  یمن  یـسارکومد  هک  دندقتعم  نانآ  .دنا 

، تاباختنا نوچمه  کیتارکومد » راک  زاس و   » زا یـسارکومد ، زا  نتفگ  نخـس  ياج  هب  هک  دـنهد  یم  حـیجرت  یتنـس  روط  هب  هجیتن ،
لاوز لاح  رد  هعیـش  نایارگ  مالـسا  نایم  یـسارکومد ، دروم  رد  دیدرت  لاح ، نیا  اب  .دـننک  تبحـص  ییوگخـساپ  نوناق و  تیمکاح 

(1) .دور یم  راک  هب  طرش  دیق و  یب  نوزفازور ، یتروص  هب  هژاو  نیا  تسا و 

نایعیـش ناـیرج  یگدـنیامن  ینطو ، قاـفو  هورگ  ربـهر  قارع و  نیـشیپ  ریزو  تسخن  يوـالع ،» داـیا   » نوـچ يدارفا  زورما ، قارع  رد 
تسرهف رب  ار  يوالع  هورگ  يزوریپ  هیوناژ 2005 ، یناملراپ  تاباختنا  رد  اکیرمآ  هک  دیسر  یم  رظن  هب  دنراد و  هدهع  هب  ار  رالوکس 

.داد یم  حیجرت  تیعجرم  ینابیتشپ  دروم 

ههد 1970م ات  ههد 1940م  زا  هک  دراد  دوجو  قارع  رد  یبرع  يارگ  پچ  ارگ و  یلم  ياه  يژولویدیا  زا  يدنمورین  تنس  نینچمه ،
دنتسه و یثعب  ياه  شیارگ  هژیو  هب  اه  شیارگ  نامه  ياراد  نایعیش  زا  یخرب  زین  هزورما  و  دندوب ، هتخاس  دوخ  بوذجم  ار  نایعیش 

هراشا قارع  نیـشیپ  عافد  ریزو  نالعـش » مزاح   » هب ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  .دـننک  یم  شقن  ياـفیا  قارع  تـالداعم  رد  هیواز  نیمه  زا 
رد هک  درک 
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یناریا دض  ياه  هاگدید  نتـشاد  هب  دوب و  فجن  ياه  يریگرد  لابق  رد  هناور  دنت  دیدش و  ياهمادـقا  رادـفرط  دوخ  تیلوئـسم  نامز 
ياه شیارگ  یلو  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  مادص  زا  يرادفرط  ياه  شیارگ  اهنت  نالعش ، نوچ  ییاه  یثعب  عقاو ، رد  .تسا  روهشم  زین 

ریغ ياه  هورگ  نایم  رد  .دـنا  هدرک  ظفح  ار  ـالعا  سلجم  نوچمه  ییاـه  هورگ  هیلع  دوخ  هتـشذگ  ياـه  شیارگ  زین  یناریا و  دـض 
بزح ياـضعا  رتـشیب  عـقاو ، رد  .دـنا  هتـشاد  هعیـش  یـسایس  ياـه  شبنج  خـیرات  رد  یلاـعف  شقن  زین  ناـیارگ  پـچ  هعیـش ، یبهذـم 
ضوع رد  و  دـنریذپ ، یمن  ار  یگچراپکی  لماع  ناونع  هب  بهذـم  رب  هیکت  هعیـش ، ناـیارگ  پچ  .دـندوب  نایعیـشزا  قارع  تسینومک 

نیا دنراد و  دیدرت  اه  ضیعبت  یبهذم  داینب  هرابرد  رتشیب  اهارگ ، پچ  .دنناد  یم  نایعیـش  یگچراپکی  يارب  یلماع  ار  ندش  بوکرس 
.دنهد یم  تبسن  مکاح ) هورگ   ) یسایس يرترب  یتاقبط و  عفانم  ظفح  يارب  زاین  هب  ار  اه  ضیعبت 

نایعیش زا  یتعامج  شیادیپ  هدحتم ، تالایا  اپورا و  رد  نانآ  ینالوط  تماقا  برغ و  رد  نایعیش  زا  يرایسب  لیـصحت  رگید ، يوس  زا 
رادفرط رالاسمدرم ، هچراپکی ، قارع  کی  راتـساوخ  نانآ  .دنریگ  یم  ماهلا  برغ  یـسایس  هشیدنا  زا  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  لاربیل 

نیا یسایس  هدنیامن  نیرت  هدمع  یقارعلا ) ینطولا  رمتوملا   ) قارع یلم  هرگنک  .دنتـسه  يراد  هیامرـس  یناهج  ماظن  رد  بذج  برغ و 
درک ياهحانج  طسوت  لصا  رد  قارع  یلم  هرگنک  .دراد  هدهع  هب  ار  نآ  يربهر  تسایر و  یبلچ » دمحا   » هک دـیآیم  رامـش  هب  نایرج 

نوگانوگ رصانع  اما  دندوب ، هرگنک  نیا  لیکـشت  ورـشیپ  اهدرک  زاغآ  رد  هچ  رگ  .دمآ  دوجو  هب  لاسرد 1992م  قارع  هعیـش  ینس و 
لاربیل هرهچ  یبلچ ، دمحا  دندرک و  ینیـشن  بقع  هورگ  نیا  زا  نایعیـش  درک و  ياهورین  اهدـعب  .دـنراد  روضح  نآ  رد  یقارع  لاربیل 

هب برغ و  يایند  هب  شیپ  زا  شیب  ار  هرگنک  قارع ، هعیش 
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زا تخاس و  لقتنم  قارع  بونج  هب  ار  دوخ  ياه  هاگیاپ  هیرصان ، رهش  حتف  زا  سپ  هورگ  نیا  .درک  کیدزن  هدحتم  تالایا  هژیو 

(1) .دوب رادروخرب  فالتئا  ياهورین  ینابیتشپ 

ماجرف

هزیگنا یـسایس و  كرحت  زا  یعیـش  ياه  هورگ  تفای ، نایاپ  قارع  رد  ثعب  بزح  مادـص و  یـسایس  شقن  يافیا  نامز  هک  یماـگنه 
قارع یـسایس  ياهداهن  دـننک  یم  شالت  نانآ  .دـندش  رادروخرب  قارع  هدـنیآ  رد  یـسایس  شقن  يافیا  يارب  يریگ  مشچ  یتکراشم 
شقن یقارع ، نایعیـش  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دـنک  ادـیپ  کیتارکومد  تیهاـم  ،و  يراـتخاس نورد  ياـهتباقر  دـنور  دریگ و  لـکش 

ياهداهن کیدزن ، يا  هدـنیآ  رد  قارع  .دـناهداد  رارق  دوخ  يورارف  قارع  رد  تابث  داـجیا  يارب  ار  ياـهنایوج  يراـکمه  هدـنزاس و 
.درک دهاوخ  یهد  نامزاس  ینارحب ، طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یسایس 

نایعیـش ار  قارع  تیعمج  هنیرتشیب  وس ، کـی  زا  .دـنراد  یبسن  تیزم  قارع ، ياـه  هورگ  رگید  اـب  شجنـس  رد  نایعیـش  هراـب  نیا  رد 
يزاس هنیشیب  يارب  يرتسب  ناونع  هب  ار  نآ  دننک و  یم  دیکأت  قارع  رد  یسایس  ییارگتابث  رب  نانآ  رگید ، يوس  زا  دنهدیم و  لیکـشت 
يارب هنیمز  دوش ، داجیا  قارع  رد  هتفای  نامزاس  لداعت  یـسایس و  تابث  هک  نازیم  ره  هب  .دننادیم  تردـق  ياهداهن  رد  دوخ  تکراشم 

تیبولطم شهاـک  يارب  يرتـسب  قارع ، یـسایس  نارحب  هک  یلاـحرد  .دوش  یم  مهارف  رتـشیب  یعیـش  ياـه  هورگ  یـسایس » تیبولطم  »
يدربهار ياه  تیبولطم  .دوب  دهاوخ  یقارع  هعیش  ياهورین 
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، ورنیا زا  .دوش  مهارف  رالاس  مدرم  راتخاس  بلاق  رد  قارع  یـسایس  ياهورین  يراکمه  طیارـش  هک  دنک  یم  باجیا  هعیـش  ياه  هورگ 
یم قارع  یسایس  هدنیآ  رد  يزاس  تیعورشم  يارب  ینوناق  یماگ  هلزنم  هب  ار  نآ  دنراد و  دیکأت  رالاس  مدرم  ياهیدنب  لکش  رب  نانآ 

هنیداهن هب  يرایـسب  زاین  دننک ، داجیا  ار  دوخ  رظن  دروم  یـسایس  تیبولطم  هاگیاج و  دنناوتب  هنیرتشیب  ياه  هورگ  هک  نآ  يارب  .دـنناد 
رثؤم شقن  نایعیـش  دوش ، لامعا  قارع  رد  کیتارکومد  يزاب  هدعاق  هزادـنا  ره  هب  .دـنراد  قارع  رد  رالاس  مدرم  يزاب  دـعاوق  يزاس 
ياه هورگ  تباقر  دنور  رد  یعیبط  عضو  يریگ  لکـش  دـهاش  طیارـش ، نیا  رد  .درک  دـنهاوخ  افیا  قارع  لوحت  ياهدـنیارف  رد  يرت 

.دوب میهاوخ  قارع  رد  یسایس 
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تردق رد  قارع  نایعیش  مود :  راتفگ 

هراشا

« .تسا هعیش  هلئسم  ورگ  رد  قارع  هدنیآ  »

« نامنووش رییپ  ناژ  »

تموکح ینوگنرـس  قارع و  هب  هلمح  نآ  یپ  رد  هنایمرواخ و  هب  هدـحتم  تـالایا  نیون  درکیور  ربماتپس 2001 و  دادخر 11  زا  سپ 
نیا يا  هدص  خیرات 14  رد  هک  یتصرف  دـندش ؛ ور  هب  ور  دوخ  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  اب  قارع  نایعیـش  لیروآ 2003 ، رد 9  مادص 

: میزادرپ یم  تردق  رازگ  نیا  رد  يدیلک  لماع  راهچ  هب  عوضوم ، نیا  یسررب  يارب  .دروخ  یم  مشچ  هب  رتمک  نامدرم 

هدحتم تالایا  يوس  زا  گرزب » هنایمرواخ  حرط   » يارجا فلا -

هراشا

هناـیمرواخ حرط   » يزاـس هداـیپ  مسیرورت و  اـب  گـنج  ياتـسار  رد  هک  هدـحتم  تـالایا  طـسوت  روـشک  نیا  لاغـشا  قارع و  هب  هـلمح 
رامش هب  روشک  نآ  رد  نایعیـش  ندیـسر  تردق  هب  قارع و  یناهگان  تالوحت  ینوریب  لماع  نیرتمهم  عقاو  رد  داد ، يور   (1)« گرزب

زا سپ  حرط  نیا  هک  تفگ  دیاب  گرزب  هنایمرواخ  حرط  تیمها  رد  .دیآیم 
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هب دیشخب و  تهج  تسایس  نیا  هب  هدحتم ، تالایا  يا  هنایمرواخ  تسایس  رد  یمگردرس  درـس و  گنج  نایاپ  زا  لاس  هب 15  کیدزن 
يدازآ رـشب و  قوقح  يرالاس ، مدرم  شرتسگ  هیاپ  رب  همانرب ، نیا  .دش  لیدبت  هنایمرواخ  رد  هدـحتم  تالایا  یجراخ  تسایـس  همانرب 
هقطنم رد  زیمآ  تملاسم  ریغ  ای  زیمآ  تملاسم  ياه  هار  زا  اه  شزرا  نیا  يزاس  هدایپ  ددـص  رد  تسا و  هدـش  يزیر  یپ  يداینب  ياـه 

.تسا

ظفح ياتسار  رد  ارگ -  داینب  ياه  هورگ  مسیرورت و  ياه  هشیر  ندناکـشخ  ناهاوخ  حرط  نیا  يریگ  یپ  اب  هدحتم  تالایا  عقاو ، رد 
.دراد هقطنم  ياهروشک  رد  هاوخ  تیمامت  هماکدوخ و  ياه  ماظن  رد  هشیر  اهنآ  معز  هب  هک  تسا  هنایمرواخ  رد  دوخ -  یلم  تینما 

هدحتم تالایا  یگشیمه  رادیاپ و  عفانم  ظفح  ياتـسار  رد  نامگ  یب  تسایـس ، نیا  هک  تفرگ  هدیدان  ار  تیعقاو  نیا  ناوت  یمن  هتبلا 
رد .تسا  هقطنم  رد  روشک  نیا  دـحتم  نیرتـمهم  ناوـنع  هب  لییارـسا  تینما  یتعنـص و  ناـهج  هب  تفن  ناـیرج  تینما  ینعی  هقطنم  رد 

ياه میژر  زا  ارچ  نوچ و  یب  ینابیتشپ  رد  ار  دوخ  یناهج  يا و  هقطنم  عفانم  ظفح  درس ) گنج  نارود   ) ینامز هدحتم  تالایا  عقاو ،
مدرم شرتسگ  رد  ار  عفاـنم  نیا  ظـفح  مسینومک ) نیگمهـس  رطخ  عفر  اـب  ، ) نونکا و  دـید ؛ یم  هناـیمرواخ  هماـکدوخ  ارگ و  رادـتقا 

.دنادیم هنایمرواخ  يدربهار  هقطنم  هژیو  هب  ناهج و  رد  رشب  قوقح  يرالاس و 

رد هدـحتم -  تالایا  لامعا  اهتـسایس و  هک  داد  ناشن  قارع  رد  ناتسناغفا و 2003  رد  لاس 2001  تالوحت  اهدادـخر و  لاح ، نیا  اب 
رلوف و ماهارگ  رواب  هب  .تسین  هقطنم  ياه  تلم  ياه  هتـساوخ  عفانم و  اب  تریاغم  رد  اـموزل  هقطنم ، رد  دوخ -  عفاـنم  ظـفح  ياتـسار 

رتهب یتروص  رد  تدم ، زارد  رد  اکیرمآ  یعقاو  عفانم  ، » هکنارف مناخ 
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حطـس رد  یهافر  هبنج  زا  مدرم  نیا  نونکا ، هنافـساتم  و  دـشاب ؛ هنایمرواخ  هقطنم  مدرم  هافر  عفاـنم و  ياتـسار  رد  هک  دوش  یم  نیماـت 
(1)« .دنراد رارق  ینییاپ 

حرط  » گرزب ناگدـنزاب  زا  ار  ناـیباهو  هژیو  هب  یمالـسا ، ياهوردـنت  ینـس و  ياـهبرع  هقطنم ، هماـکدوخ  ياـهماظن  رگا  ور ، نیا  زا 
هب هقطنم  رد  هدحتم  تالایا  درکیور  نیا  گرزب  ناگدنرب  نازوریپ و  زا  برع ، نایعیـش  هژیو  هب  نایعیـش ، مینادـب ، گرزب » هنایمرواخ 

.دنور یم  رامش 

یعماوج رد  .تسا  هقطنم  رد  نایعیـش  همه  كرتشم  فدـه  یـسارکومد ، ققحت  یعامتجا و  یـسایس و  زاب  ياضف  داجیا  تقیقح ، رد 
ار نانآ  هاگیاج  میقتسم  روط  هب  هک  تسا  نایعیش  يارب  يراکشآ  فده  یسارکومد  دنهد ، یم  لیکشت  ار  اهنآ  هنیرتشیب  نایعیـش  هک 

تارییغت هب  اهروشک  نیا  رد  یسارکومد  لاح ، نیا  اب  .تسا  ینتفاین  تسد  ینـس  هماکدوخ  ماظن  رد  هک  دشخب  یم  دوبهب  يا  هنوگ  هب 
یـشزرا ناونع  هب  هن  یـسارکومد  يور ، نیا  زا  .دهدیم  نایاپ  ناینـس  تردق  راصحنا  هب  الامتحا  هک  دماجنایم  یـسایس  ماظن  رد  یفرژ 

(2) .دوریم رامش  هب  تردق  هب  اهنآ  یبایتسد  يارب  يرازبا  و  نایعیش » همانرب   » زا ییزج  هکلب  قلطم ،

گرزب هنایمرواخ  حرط  یگتسیاب  هنیشیپ و  - 1

رب هیلک  اب  حرط  نیا  .دـش  هتـشادرب  داتفه  ههد  نیـسپاو  ياه  لاس  رد  گرزب  هنایمرواخ  هژورپ  نیتسخن  ياه  ماـگ  یخیراـت ، هاـگن  زا 
هک .دش  نیودت  لاس 1975  زا  سپ  یکنیسله » دنیارف   » يوگلا هیاپ  رب  قرش و  كولب  هژیو  هب  اپورا  رسارس  رد  رشب  قوقح 
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 . ص 28 نیشیپ ، هکنارف ، میحر  دنر  و  رلوف ، ماهارگ  - - 1
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، حرط ینمـض  دافم  هب  هجوت  اب  نارظن  بحاص  یخرب  ور ، نیا  زا  .تشاد  هیکت  قرـش  كولب  هژیو  هب  اپورا  رـسارس  رد  رـشب  قوقح  رب 
.دنناوخ یم  هنایمرواخ  یکنیسله  ار  نآ 

يوروش و ریهامج  داحتا  نآ  قبط  هک  دـش  ییاپورا  یتسینومک  ياـهروشک  برغ و  طاـبترا  لـپ  لاس 1975 ، رد  یکنیـسله » نامیپ  »
نایاپ زا  سپ  .دـندش  یم  دـهعتم  ناشیاهروشک  رد  یگدـنز  حطـس  هعـسوت  رـشب و  قوقح  تیاعر  هب  وشرو  نامیپ  وضع  ياـهروشک 

يور کـیتارکومد  ياـه  ماـظن  هب  دـندرک و  هبرجت  ار  يا  هدرتـسگ  ینورد  تـالوحت  تسینومک ، كوـلب  ياـهروشک  درـس ، گـنج 
میژر زا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هک  تشادن  دوجو  یمازلا  چـیه  درـس ، گنج  نارود  ياه  تباقر  نتفرگ  نایاپ  اب  نینچمه ، .دـندروآ 
دنیارف هـب  ندروآ  يور  ور ، نـیا  زا  .دــنک  یناـبیتشپ  نیتـال  ياـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایــسآ ، رد  یتـسینومک  دــض  يارگ  رادــتقا  ياــه 

(1) .دش لیدبتریذپان  بانتجا  دنور  کی  هب  هنایمرواخ  رد  نویسازیتارکومد  ای  ندش  کیتارکومد 

هقطنم لکـشم  اـه  ییاـکیرمآ  مسیرورت ، تنوشخ و  جوم  شیازفا  یمالـسا و  يارگ  داـینب  ياـههورگ  روهظ  زا  سپ  رگید ، يوس  زا 
ناـگبخن زا  هدـیزگرب  يا  هنیرتـمک  هک  دـنداد  صیخـشت  يا  هماـکدوخ  ياـهمیژر  تردـق و  زکرمتم  ياـهراتخاس  رد  ار  هناـیمرواخ 

رد هداد و  رارق  تساوخزاب  نودـب  عنام و  نودـب  یلم ، ياه  تورث  همه  جارات  هاـگیاج  رد  فارـسا و  هاـفر و  تیاـهن  رد  ار  ینادـناخ 
يراک ماجنا  هب  رداق  تسا و  رگ  هراظن  ار  هدیزگرب  هنیرتمک  یتسرپ  لمجت  ترـسح  اب  هک  تسدـیهت  رادـن و  تیعمج  هنیرتشیب  لباقم 

مالسا ناهج  رد  یتیاضران  ندش  یناگمه  تیعضو ، نیا  هجیتن  .تسین 
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: زا لـقن  هـب  کـیتاملپید ، ناریا  هناـیمرواخ ،" قارع و  رد  یــسارکومد  ، " ناــیظفاح نیــسح  دــمحم  رتـکد  اــب  وـگ  تـفگ و  - - 1
 . www.did.ir زا : لقن  هب  يرهشمه ، همانزور  هنایمرواخ ،" یکنیسله  ، " درونهوک هسیفن  زین : و   . www.did.ir
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.دناد یم  تیعضو  نیا  یعقاو  رصقم  ار  اکیرمآ  يربهر  هب  برغ  ندمت  هک  تسا  برع  و 

يارب گرزب » هنایمرواخ  حرط   » مان اب  ار  يدربهار  همانرب و  هدحتم ، تالایا  نآ ، كانرطخ  ياهدمایپ  هشیدنا و  نیا  اب  ییورایور  يارب 
قباس روهمج  سیئر  نوتنیلک ، لیب  راب  نیتسخن  ار  گرزب  هنایمرواخ  هژاو  .درک  نیودـت  هقطنم  رد  دوخ  ياهتـسایس  يزاس  گـنهامه 
جرج يربهر  هب  ناهاوخ  يروهمج  اـما  .درک  ناونع  لاس 1995  رد  شیاه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  (، 1992  - 2000  ) هدحتم تالایا 

هقطنم رد  هدـحتم  تالایا  دربهار  ناونع  هب  نآ  يارجا  يزاس و  هدایپ  هب  (، 2000  – 2008  ) هدحتم تالایا  روهمج  سیئر  ، شوب ویلبد 
.دنتخادرپ

تیلوئـسم ساسحا  ياراد  رالاس و  مدرم  یناربهر  دـیاب  هنایمرواخ  مدرم  هک  بلطم  نیا  مالعا  اب  ربماون 2003 ، رد  شوب ، ویلبد  جرج 
رتنیا داـینب  رد  يرگید  ینارنخـس  رد  نینچمه  يو   (1) .درک مـالعا  ار  هناـیمرواخ  رد  يدازآ  دربشیپ  نیون  دربهار  نیا  دنـشاب ، هتـشاد 

،(2)« کیتارکومد يونیمود   » يروئت هک  تخاس  نشور  راب  نیتسخن  يارب  هیروف 2003 ، رد  اکیرمآ  زیارپ 

: دیوگیم يو  .تسا  وا  تلود  یمسر  تسایس 

یمن رابگرم  راتشک و  ياهیژولویدیا  تابث ، اب  دازآ و  ياه  تلم  دراد ، ینشور  عفانم  هنارالاس  مدرم  ياه  شزرا  شرتسگ  رد  ناهج  »
(3) «. دوب دهاوخ  هقطنم  ياه  تلم  رگید  يارب  يدازآ  زا  شخب  ماهلا  هتسج و  رب  ياهنومن  وگلا و  قارع  نیون  تموکح  دننارورپ ..... 
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صص 39- راهب 1384 ، هرامش 35 ، دربهار ، هلجم  گرزب ،" هنایمرواخ  حرط  رد  هدحتم  تالایا  ياهادوس  ، " حتف يداوج  اراس  - - 1
 . 25

Democratic Domino - - 2
Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, p. 186 . See also: - - 3

www.guardian.com.uk/usa

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_147_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_147_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_147_3
http://www.ghaemiyeh.com


رگنهدنیآ يژتارتسا  : » دـیوگ یم  نیا  ياوتحم  هرابرد  سوواد  تسـشن  رد  زین  هدـحتم ، تالایا  روهمج  سییر  رایتسد  ینچ ،» کید  »
دهعتم ار  ام  يدازآ ، داجیا  يارب  هدحتم  تالایا 

زا اجنیا  رد  ام  .مینک  ینابیتشپ  دننک ، یم  يراکادـف  شالت و  گرزب  هنایمرواخ  رـسارس  رد  تاحالـصا  يارب  هک  یناسک  زا  ات  دـنکیم 
یفیاظو : » دوزفا همادا  رد  يو  .دننک » يرای  ار  ام  هار  نیا  رد  ات  مینک  یم  توعد  اپورا  هژیو  هب  دوخ  کیتارکمد  نادـحتم  ناتـسود و 

تیلوئـسم هس  نیا  ندروآرب  هب  ام  یبای  ماک  .دوب و  میهاوخ  ور  هب  ور  نآ  اب  هدنیآ  رد  اهتدـم  ات  هک  تسا  یفیاظو  تسام ، هجوتم  هک 
هنایمرواخ رـسارس  رد  یـسارکومد  جیورت  هار  زا  همـشچرس و  رد  تنوشخ  ياه  يژولویدـیا  اب  دـیاب  تسخن ، .دراد  یگتـسب  یـساسا 
یللملانیب ياهداهن  ام و  ياهتلود  نایم  يراکمه  .مینک  هلباقم  تارطخ  نیا  اـب  مه  اـب  دـیاب  مود ، .مینک  دروخرب  نآ  زا  رتارف  گرزب و 

اب میـشاب  هدامآ  دیاب  دروخ ، یم  تسکـش  یـساملپید  یتقو  موس ، .دنراد  دنتـشاد ، هتـشذگ  رد  هچ  نآ  زا  يرتشیب  تیمها  زورما  رثؤم 
عطاـق مادـقا  دـنمزاین  میقتـسم  ياهدـیدهت  .میـشاب  روز  زا  هدافتـسا  هب  لـیام  موزل  تروـص  رد  میوـش و  ورهب  ور  ناـمیاه  تیلوئـسم 

(1)« .تسا

غارـس هب  قارع  هب  هلمح  زا  سپ  هدـحتم  تالایا  : » دـیوگ یم  حرط  نیا  هرابرد  اـکیرمآ  یـسوساج  ناـمزاس  نیـشیپ  سییر  یـسلد ،» »
لابق رد  ار  دوخ  ياه  هابتشا  هدحتم  تالایا  هک  تسا  هدیسر  ارف  نآ  نامز  نونکا  .تفر  دهاوخ  ناتسبرع  رصم و  ياهروشک 

148 ص :

يرهـشمه یمیعن ، اضر  دـیحو  همجرت  گرزب ،" هنایمرواخ  رد  یـسارکومد  داصتقا : یناهج  عمجم  رد  ینچ  کید  ینارنخـس  - - " 1
یفطـصم همجرت  تـیعقاو ،" اـت  روـصت  زا  گرزب ؛ هناـیمرواخ  حرط  ، " زرجار لـپ  زین : و  هرامـش 10 .  نیدرورف 1383 ، کـیتاملپید ،

 . هرامش 10 نیدرورف 1383 ، کیتاملپید ، يرهشمه  نایمداخ ،
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نیا ربارب  رد  تفن ، هب  زاین  ببـس  هب  درادرب و  ماـگ  یبرع  ياـهمیژر  يدوباـن  بوچراـچ  رد  دـیاب  دـنک و  حالـصا  یبرع  ياـهروشک 
رب یگنج  رگا  دربب و  هرهب  هنایمرواخ  رد  يرواخ  ياپورا  هبرجت  زا  دراد  میمـصت  هدـحتم  تالایا  دوزفا : يو  .دـنکن  توکـس  اهمیژر 
رد يرالاس  مدرم  شرتسگ  رطاخ  هب  هکلب  درادن  روشک  نیا  یعمج  راتـشک  ياهحالـس  عوضوم  هب  یطبر  تخادنا ، هار  هب  قارع  هیلع 

(1) «. دوب دهاوخ  مالسا  برع و  ناهج 

ياهتـصرف دوبن  : » تفگ اـکیرمآ  حرط  مـالعا  اـب  ربماسد 2002  رد  زین  هدـحتم  تـالایا  نیـشیپ )  ) هجراـخ ریزو  لواـپ  نیلواـک  لارنژ 
مدرم تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  یکانرطخ  هعومجم  يداصتقا  ياهماظن  عون  تسا و  هدیـسر  سأـی  يدـیماان و  زرم  هب  هک  يداـصتقا 

هک ینامز  ات  دنکیمن  دشر  ناهج  زا  يرگید  هقطنم  ره  رد  هنایمرواخ و  رد  يدازآ  دنراد و  زاین  يوق  یسایس  يادص  هب  هنایمرواخ  رد 
« .تسا هداد  رادشه  هراب  نیا  رد  ناهج  ياه  تلم  همه  هب  شوب  روهمج  سیئر  دوشن و  ینابیتشپ  يرالاسمدرم  یسارکومد و  زا 

يارب اهدـیما  اـت  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  ناـمز  تشاد و  دـهاوخن  يا  هدـنیآ  دـنامب  بقع  هناـیمرواخ  رد  هـک  يروـشک  ره  : » دوزفا يو 
یگدنز تخاس  حلص و  يوس  هب  نانآ  ات  دتـسیاب  هنایمرواخ  ياه  تلم  رانک  رد  دهاوخ  یم  هدحتم  تالایا  دیآ و  دوجو  هب  تفرـشیپ 

هدحتم تالایا  هک  منک  یم  مالعا  ار  یحرط  راکتبا و  فده  نیا  هب  تمدخ  يارب  زورما  نم  .دـننک  تکرح  دوخ  ناکدوک  يارب  رتهب 
یـصوصخ و یمومع ، ياه  شخب  اب  يراکمه  .دهد  یم  رارق  هنایمرواخ  يارب  دیدج  هدنیآ  تاحالـصا و  رانک  رد  يدـج  روط  هب  ار 

رپ يداصتقا ، تاحالصا  يرازگ و  هیامرس  هب  نانآ  قیوشت 

149 ص :

 . نابآ 1381  28 هسنارف ، يرازگربخ  - - 1
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هلمج زا  هعماـج  رد  ناـنز  شقن  زا  یناـبیتشپ  یـسایس و  ياـه  تکراـشم  شرتـسگ  اـهیدازآ و  هار  رد  دوـجوم  ياـه  فاکـش  ندرک 
(1)« .تسا حرط  نیا  ياهروحم 

هب .دناهدش  روآدای  ار  هنایمرواخ  رد  يزاس  یـسارکومد  یگدیچیپ  يراوشد و  زین  یخرب  حرط ، نیا  يارجا  نیودت و  دنور  رد  هتبلا ،
، هدـیچیپ راوشد ، یثحب  هنایمرواخ  رد  یـسارکومد  ثحب  دیفـس ) خاک  دـشرا  وضع  هناـیمرواخ و  سانـشراک   ) یفروم دراـچیر  رواـب 
یـسارکومد و رد  نایارگمالـسا  يزوریپ  لامتحا   ) .دـنکیم دای  یـسارکومد » ياـمعم   » ناونع اـب  نآ  زا  يو  هک  تسا  مهم  ساـسح و 

(2) (. روشک نیا  عفانم  اب  تریاغم  اکیرمآ و  ینابیتشپ  دروم  تاباختنا 

گرزب هنایمرواخ  حرط  ياهراک  هار  اه و  فده  - 2

رارق روشک  نآ  تلود  دییات  دروم  نیودـت و  هدـحتم  تالایا  یـشهوژپ  ياهنامزاس  ناسانـشراک  طسوت  هک  گرزب » هنایمرواخ  حرط  »
هژیو هـب  هناـیمرواخ  ياـهروشک  لاـبق  رد  یعاـمتجا  یگنهرف و  يداـصتقا ، یــسایس ، ياـه  فدـه  اهدــعب و  هدــنریگرب  رد  هـتفرگ ،

، یمدرم هدیزگرب  ياه  تموکح  ندمآ  راک  يور  یـسارکومد ، لوصا  ندش  هنیداهن  زا  ینابیتشپ  .تسا  هقطنم  نیا  یبرع  ياهروشک 
نیا تدم  زارد  عفانم  هک  يداصتقا  بسانم  ياه  تصرف  داجیا  هنایمرواخ و  عماوج  رد  يروآ  نف  شناد و  شرتسگ  يارب  يزاسرتسب 

ناهج یتعنص  روشک  تشه  ياه  مادقا  زا  یشخب  دنک ، نیمات  ار  اهروشک 

150 ص :

هنایمرواخ حرط  مالعا  ربماسد 2002 و  رد  جتیره  داینب  رد  هدحتم  تالایا  نیـشیپ )  ) هجراخ روما  ریزو  لواپ  نیلاک  ینارنخـس  - - " 1
 . هرامش 10 نیدرورف 1383 ، کیتاملپید ، يرهشمه  گرزب ،"

صص راهب 1384 ، مجنپ ، یـس و  هرامـش  دربهار ، هلجم  گرزب ،" هنایمرواخ  رودیرک  رد  تسخن  ماگ  قارع ؛ ، " یناهارف دمحا  - - 2
 . 82  - 104
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هیـضرف نیا  گرزب  هنایمرواخ  یلـصا  هتـسه  هدحتم ، تالایا  رواب  هب   (1) .دـهد یم  لیکـشت  ار  ناهج  زا  یتاـیح  مهم و  هزوح  نیا  رد 
هنایمرواخ هقطنم  رد  یـسارکومد  داجیا  لابند  هب  اکیرمآ  نیاربانب  .دنگنج  یمن  رگیدکی  اب  کیتارکومد  ياه  تلود  هک  تسا  تناک 

.دبای تسد  زین  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، فادها  هب  نآ  داجیا  اب  ات  تسا 

فادها گرزب و  هنایمرواخ  حرط  حیرشت  هب  ینانخـس  یط  لاس 2004  رد  هدحتم  تالایا  نیـشیپ )  ) هجراخ روما  ریزو  لواپ ، نیلواک 
: دیوگ یم  يو  .تخادرپ  حرط  نیا 

، یلغـش ياهتـصرف  هعـسوت و  یـشزومآ ، تاحالـصا  یمدرم ، ياهتموکح  داـجیا  یـسارکومد ، هب  یبرع  ياـهروشک  هژورپ ، نیا  رد  »
؛ فده هس  نیا  هب  ندیسر  يارب  ار  ییاهراکهار  ینوناق ، تموکح  یسارکومد و  تیوقت  يارب  دیفس  خاک  نیاربانب  .دنوش  یم  هیصوت 

حرط فادـها  یلک ، روط  هب   (2)« .تسا هدـیزگرب  يداصتقا  ياه  تصرف  هعـسوت  هتخیهرف و  ياه  عماج  سیـسات  یـسارکومد ، داجیا 
نیدب تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  هورگ 8  هدـحتم و  تالایا  يوس  زا  هک  فادـها  نیا  هب  یبای  تسد  ياهراکهار  گرزب و  هنایمرواخ 

: تسا حرش 

؛ هتسیاش ياه  تموکح  یسارکومد و  هب  بیغرت  - 1

؛ یندم هعماج  لقتسم ، ياه  هناسر  حرط  يداع ، نامدرم  هب  یقوقح  کمک  دازآ ، تاباختنا  حرط  اهراکهار :

؛ هتخیهرف ياه  عماج  تخاس  - 2

151 ص :

 . دنفسا 1382  15 انریا ،)  ) ناریا يرازگربخ  گرزب ،" هنایمرواخ  حرط  لماک  نتم  - - " 1
 . 25 صص 39 - نیشیپ ، حتف ، يداوج  اراس  - - 2
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شزومآ حرط  تنرتنیا ، قیرط  زا  یـشزومآ  حرط  نارتخد ،) ناـنز و  شزومآ  رب  دـیکات  اـب   ) یـساسا ياـه  شزومآ  حرط  اـهراکهار :
؛ تیریدم هتشر 

؛ يداصتقا ياه  تصرف  هعسوت 

يارب ییاه  همانرب  يارجا  یناهج و  یناگرزاب  نامزاس  هب  نتسویپ  دازآ ، یناگرزاب  حرط  دشر ، يارب  يرازگ  هیامرس  حرط  اهراکهار :
ياه تصرف  نوبیرت  داجیا  یتیریدم ، قطانم  یناگرزاب ، دازآ  قطانم  یناگرزاب ، يزاس  ناسآ 

(1) .گرزب هنایمرواخ  رد  يداصتقا 

گرزب هنایمرواخ  حرط  لخدم  قارع ، - 3

تسا هنایمرواخ  رد  یسایس  دیدج  مظن  ناهاوخ  روشک  نیا  .دنادیم  گرزب  هنایمرواخ  حرط  ققحت  رودیرک  ار  قارع  هدحتم ، تالایا 
.تسا اتمه  یب  اکیرمآ  يارب  قارع  يدربهار  هاگیاج  اریز  تسا ؛ هدوب  ترورـض  کی  قارع  دض  رب  گنج  فده ، نیا  ققحت  يارب  و 

، دـیامن لرتنک  ار  دادـغب  سک  ره  اـهنآ  معز  هب  .دنتـشاد  دـیکات  ماـگ  نیرتمهم  نیتسخن و  ناونع  هب  قارع  رب  ناراـک  هظفاـحمون  همه 
لیدبت يارب  یبسانم  یلام  تیفرظ  تسا و  هتخومآ  شناد  ناوج و  تیعمج  زا  لکـشتم  قارع  .تشاد  دهاوخ  رایتخا  رد  ار  هنایمرواخ 

رد تفن  هکـشب  نویلیم  تفه  دیلوت  ییاناوت  يرفن ، نویلیم  روشک 25  نیا  .دراد  ار  هنایمرواخ  رد  اـکیرمآ  رظن  دروم  يوگلا  هب  ندـش 
ار اکیرمآ  هک  تسا  رادروخرب  يدربهار  هاگیاج  نیا  زا  ور ، نیا  زا  .دراد  رایتخا  رد  ار  یناهج  هدش  دـییات  یتفن  ریاخذ  نیموس  زور و 

نیا هک  دناسرب  یهاگیاج  هب  هنایمرواخ  رد 

152 ص :

: زین و  زورون 1383 .  همان  هژیو  قرـش ، همانزور  زا : لقن  هب  تایحلا ، همانزور  اـکیرمآ ،" گرزب  هناـیمرواخ  حرط  لـماک  نتم  - - " 1
 . 25 صص 39 - نیشیپ ، حتف ، يداوج  اراس 
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یتقو درک : مـالعا  سراـم 2003 ، رد  هدـحتم  تـالایا  روهمج  سییر  شوـب ، جرج  .تسا  رادروـخرب  نآ  زا  اـپورا  رد  هزورما  روـشک 
(1) .دنوش هنایمرواخ  هقطنم  رسارس  قشمرس  دنناوت  یم  اه  یقارع  دوش ، نوگنرس  قارع  روتاتکید 

يانعم هب  یبایماک  نیا  هتبلا  .دوب  دهاوخ  هنایمرواخ  هقطنم  لک  هب  ینیون  مظن  ندیـشخب  يارب  يزاغآرـس  قارع  رد  یبایماک  ییوس ، زا 
هب اکیرمآ  مدرم  تساوخ  اب  ییوراـیور  رد  رگلاغـشا  یتموکح  هن  تسا و  روشک  نیا  رد  کـیتارکومد  یتموکح  تاـبث و  تیمکاـح 

اجنآ هب  قارع  رد  تارییغت  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دنک  لیدـبت  يراد  هیامرـس  زوریپ  هنومن  کی  هب  ار  قارع  هدـنیآ ، رد  هک  تسا  نآ  لابند 
معز هب  .دـنکیم  تیارـس  هنایمرواخ  طاقن  رگید  هب  ونیمود  يزاب  کی  دـننام  نآ  رد  يرالاس  مدرم  داجیا  نیاربانب  دوش ، یمن  دودـحم 

رد دازآ  قارع  کی  داجیا  تسا و  هنایمرواخ  رد  يدازآ  دربهار  دربشیپ  هدـحتم ، تالایا  دـیدج  تسایـس  اکیرمآ ، ناراک  هظفاـحمون 
، تسا هدـش  یحارط  قارع  يارب  هک  ییوگلا  .دوب  دـهاوخ  يرالاس  مدرم  يارب  یناهج  بـالقنا  رد  هدرتسگ  یلوحت  هناـیمرواخ ، بلق 

.تسا مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ناملآ  يوگلا 

دربـشیپ يارب  یتـیقفوم  بلاـق  رد  قارع  گـنج  رد  يزوریپ  زا  اــکیرمآ ، هرگنک  رد  دوـخ  هناــیلاس  ینارنخــس  رد  شوـب  وـیلبد  جرج 
يو .تسناد  دوخ  یلصا  ياهتـسایس  فادها و  زا  یکی  ار  هنایمرواخ  رد  یـسارکومد  يرارقرب  درک و  دای  هنایمرواخ  رد  یـسارکومد 
(2) .داد ربخ  هقطنم  نیا  رد  یسایس  زاب  ياضف  داجیا  ییاکیرمآ و  نویساربیل  دنور  زا  تیامح  يارب  دوخ  دصق  زا  ینارنخس  نیا  رد 

153 ص :

، نیشیپ یناهارف ، دمحا  زا : لقن  هب  هیروف 2003 .   23 هسنارف ، پاچ  روتاورزبا ، هلجم  - - 1
 . 82 صص 104 -  نیشیپ ، گرزب ،" هنایمرواخ  رودیرک  رد  تسخن  ماگ  قارع ؛ ، " یناهارف دمحا  - - 2

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 171 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_153_2
http://www.ghaemiyeh.com


یمیژر اب  نیسح  مادص  راکتیانج  تلود  هک  ینامز  : » تسا دقتعم  هنیمز  نیا  رد  زین  هدحتم ، تالایا  هجراخ  ریزو  سیار ،» ازیلودناک  »
؛ دوب دـهاوخ  سرتسد  رد  يرتشیب  ياهتـصرف  تسا ، کـیتارکومد  ياـهداینب  هیاـپ  رب  یناـسنا و  رگداد ، هک  دوش  نیزگیاـج  قارع  رد 

نیاربانب .تسا  حلص  رد  دازآ و  لماک ، زورما  هک  دمآ  رد  نیون  ياپورا  يارب  يروحم  تروص  هب  رالاس  مدرم  ناملآ  هک  هنوگ  نامه 
کی .دنکیمن » دـشر  از  ترفن  ياه  يژولویدـیا  نآ  رد  هک  دـشاب  هنایمرواخ  رد  يدـیلک  يرـصنع  دـناوت  یم  هتفای  لوحت  قارع  کی 

(1) .دشاب هنایمرواخ  لک  رد  کیتارکومد  تارییغت  يارب  ییوگلا  دناوت  یم  رالاس  مدرم  تابثاب و  قارع 

قارع یتیعمج  تفاب  ب -

هراشا

.دنیامن افیا  یتیعمج  راتخاس  هب  هجوت  نودب  ار  تموکح  رد  دوخ  يربهر  شقن  هک  دنتشاد  یعس  هراومه  قارع  ینـس  برع  نامکاح 
: هدنتخاس راوتسا  ریز  ياهدربهار  اههیاپ و  رب  ار  دوخ  تموکح  قارع  نامکاح  اتسار  نیا  رد 

؛ فلاخم ياههورگ  بوکرس  يارب  روز  رابجا و  زا  هدرتسگ  يرو  هرهب  - 1

؛ دندوب هدرتسگ  یسایس  تکراشم  ناهاوخ  هک  ییاه  هورگو  دارفا  رب  دیدش  ياه  تازاجم  لامعا  - 2

ناپ ياه  هشیدنا  اه و  يژولویدـیا  هب  لسوت  - 4 يا ؛ هقرف  یموق و  فلتخم  ياه  هورگ  نایم  اه  فاکـش  اـه و  فـالتخا  شرتسگ  - 3
و یلم ؛ دض  تاکرحت  هناهب  هب  نافلاخم  بوکرس  برع و  ناهج  ینابیتشپ  بسک  يارب  یتسیبرع 

154 ص :

يرهـشمه نایهللادـبع ، ریما  نیــسح  زین : و  دادرخ 1382 .   18 يرهـشمه ، همانزور  دـیدج ،" هناـیمرواخ  ، " رایـشهد نیـسح  - - 1
 . ص 6 هرامش 63 .  رویرهش 1384 ، کیتاملپید ،
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روط هب  .روشک  یتیعمج  ياـه  هورگ  رگید  عاـنقا  عیمطت و  يارب  یتفن  ياهدـمآرد  دـننام  تلود  یمومع  ياهدـمآرد  زا  هدافتـسا  - 5
یم ناشن  ار  مادص  ینوگنرـس  زا  شیپ  قارع  رد  تموکح  یلـصا  تاصخـشم  هک  هدـش  دای  ياه  یگژیو  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلک ،

.تسا هدوب  نآ  تایضتقم  زا  رارف  یتیعمج و  متسیس  نتفرگ  هدیدان  يارب  روشک  نیا  نامکاح  شالت  زا  یشان  دنهد 

رظن زا  اهیسررب ، هیاپ  رب  .دنهدیم  لیکشت  ار  ماوقا  رگید  هیقب  نمکرت و   2 ، % درک  19 ، % برع  71 ، % قارع ینویلیم  تیعمج 26  لک  زا 
يرتخاب شخب  رد  اه  برع  لماش  هک  بهذم  ینس  یلامش  همین  هعیش و  هنیرتشیب  ياراد  نییاپ  هب  دادغب  زا  قارع  یبونج  همین  یبهذم ،

قارع و تیعمج  زا   2/39 اهینس %  1/54 و   % نایعیش هدش ، هئارا  ياهرامآ  هیاپ  رب  بیکرت  نیا  اب  دنتسه و  يرواخ  شخب  رد  اهدرک  و 
ضرف اب  نیاربانب  .دـنهد  یم  لیکـشت  نیبئاص  کبـش و  يدـیزی ، نایدوهی ، نایحیـسم ، دـننام : یبهذـم  ياه  هنیرتمک  رگید  ار  یقباـم 

نایعیش دیدرگ ، دییأت  تاباختنا  رد  زین  نآ  یتسرد  هک  روکذم 

(1)« .دنراد تسد  رد  قارع ، رد  ار  قلطم  هنیرتشیب 

نایعیش - 1

تیعمج زا  .دنهد  یم  لیکشت  ار  قارع  یتعمج  هورگ  نیرتگرزب  نایعیش ،

155 ص :

هـسسؤم ناـمجرتم  هورگ  دوجوم ،" ياـه  هنیزگ  اهدـمایپ و  اـه ، هنیزه  قارع ، اـکیرمآ و  گـنج  ، " نارگید و  نیـسیک ، لراـک  - - 1
و ص170 .  ، 1381 نارهت ، هسـسوم  تاراـشتنا  نارهت : لوا ، پاـچ  نارهت ، رـصاعم  راربا  یللملا  نیب  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  یگنهرف 

رصان دمحم  و  . 21 صص 22 -  ، 1373 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، قارع ،" نایعیش  یمالسا  تضهن  ، " یلیو نا ، .سیوج  نینچمه :
 . ص 8 هرامش 63 .  هام 1384 ، رویرهش  کیتاملپید ، يرهشمه  تصرف ،" ای  دیدهت  قارع  رد  مسیلاردف  ، " ینابر
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زا .دنتسه  هعیش  نامکرت  نت  و 900.000  یلیف )  ) هعیش درک  نت   548.000 هعیش ؛ برع  نت   13.681.000 قارع ، يرفن   26.342.000
(1) .دننک یم  یگدنز  روشک  نیا  رد  ینس  نامکرت  ینس و 831.000  درک   3.710.000 ینس ؛ برع   5.840.000 رگید ، يوس 

زا .دنهدیم  لیکـشت  ار  قارع  تیعمج  هنیرتشیب  دنتـسه و  قارع  یبهذـم  هورگ  نیرتگرزب  هزورما  نایعیـش   » تسا دـقتعم  رام  بف  رواب 
رد دادغب  هینابح و  نایم  هدش  یشک  لاناک  ياهنیمز  و  هلاید )  ) ناوریـس هناخدور  ات  هتفرگ  روشک  بونج  رد  برعلا ) طش   ) دور دنورا 

 – اهرهش رد  روصحم  نیشن  ینس  هطقن  دنچ  زج  ار –  روشک  شخب  نیرتتیعمجرپ  ینعی  لامش ،

هداد شیازفا  دادـغب  رد  هژیو  هـب  لامـش  رد  ار  اـهنآ  رامـش  بوـنج ، رد  نایعیـش  چوـک  متـسیب ، هدـص  رد  .دـنهدیم  لیکــشت  ناـیعیش 
(2)« .تسا

، هوامـس راقیذ ، هرامع ، هرـصب ، دننام : ییاهرهـش  اه و  ناتـسا  رد  روشک  يزکرم  یبونج و  ياه  شخب  رد  ار  یتیعمج  هنیرتشیب  نانآ ،
زا موس  کی  نینچمه ، .دنهد  یم  لیکشت  ار  ارماس  نیمظاک و  نوچ ، یبهذم  ياهرهش  لباب و  هلاید ، فجن ، طساو ، البرک ، هیـسداق ،
ات هک  یتیعمج  هورگ  نیا   (3) .دنتسه هعیش  یلیف » ياهدرک   » مان اب  قارع  ياهدرک  زا  یشخب  زین  اهنامکرت و  يرفن  نویلیم  ود  تیعمج 

هدنزاس يدیلک و  رگیزاب  هب  نآ  زا  سپ  تشادن ، یهاگیاج  روشک  نیا  تردق  يزاب  رد  لیروآ 2003  زا  شیپ 

156 ص :

 . ص 4 هرامش 34 .  هام 1383 ، يد  کیتاملپید ، يرهشمه  قارع ،" یتیعمج  یسدنهم  نایعیش و  ، " نارویور نیسح  - - 1
 . 26 ص 28 –  ، 1380، یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  دهشم : روپ ، سابع  دمحم  نادرگرب  قارع ،" نیون  خیرات  ، " رام بف  - - 2

، نیشیپ قارع ،" نایعیش  شبنج  یسانش  هعماج  - - " 3

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_156_3
http://www.ghaemiyeh.com


رایـسب هدـنیآ  کیتارکومد  ياهدـنیارف  رد  نانآ  يزوریپ  يدـصرد ، هنیرتـشیب 60  هب  هجوت  اـب  دـش و  لیدـبت  قارع  رد  تردـق  يزاـب 
.تسا لمتحم 

اه ینس  - 2

لیکـشت ار  قارع  تیعمج  دـصرد   13 لقادـح )  ) هنیمک دـصرد و   20 رثکادـح )  ) هنیـشیب ینـس ، ياـه  برع  ، » یمجع داوف  رواـب  هب 
(1) .دنهدیم »

رد اهنآ  هتسجرب  شقن  زین  هنایمرواخ و  رد  بلاغ  ینس  ياهبرع  تیعمج  اب  ناش  یگتـسویپ  هطـساو  هب  ندوب ، هنیرتمک  فالخ  رب  اهنآ 
.دنا هدوب  رادروخرب  يرترب  عضوم  زا  هراومه  قارع ، روشک  خیرات 

قارغا دوخ  یبرع  هنایارگ و  یلم  ياه  تیحالـص  هب  تبـسن  ینـس ، ياههلیبق  ناـیم  رد  يوق  هاـگیاپ  نتـشاد  هب  هجوت  اـب  ثعب ، بزح 
، نیاربانب .تسا  هدرک  لابند  قارع  نورد  هب  ار  اهینس  رتشیب  هچ  ره  ییاج  هب  اج  یشم  طخ  ناوارف ، ششوک  اب  هتـشذگ ، رد  هدیزرو و 
رد ینـس  ياهبرع  یتیعمج  تردـق  ظفح  تهج  رد  یـشالت  عقاو  رد  هیروس ، ات  تیوک  زا  ینعی  اـهبرع ، رگید  اـب  داـحتا  يارب  قیوشت 

ناتسرهش اهرهش و  رد  اهنآ  .دنا  هنیرتشیب  ینس  ثلثم  لصوم – ) نیدلا ، حالص  رابنا ،  ) ناتسا هس  رد  ینس ، ياهبرع  .تسا  هدوب  قارع 
تابـصعت زا  و  دنتـسه ، یمکحم  يا  هلیبق  یموق و  ياهدنویپ  ياراد  دننک و  یم  یگدـنز  تارف  هلجد و  ياهدور  رانک  کچوک  ياه 

تاغیلبت هتـشذگ ، لاس  دنچ  رد  .دنراد  دیکأت  دوخ  برع  تیلم  ینـس و  تیوه  رب  هک  يروط  هب  دنرادروخرب  يدیدش  یلم  یبهذم و 
تسا هدش  هدوزفا  تابصعت  نیا  هب  زین  ینس  نییآ  هنایارگ  داینب 

157 ص :

يرهـشمه زا : لقن  هب  زمیات ، كرویوین  زنیکپاـه ،" ناـج  هاگـشناد  هناـیمرواخ  تاـعلاطم  ریدـم  یمجع ؛ داوف  اـب  وگ  تفگ و  - - " 1
 . ص 14 هرامش 40 .  هام 1383 ، نمهب  کیتاملپید ،

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_157_1
http://www.ghaemiyeh.com


یگدنز لصوم  دادغب و  رد  رتشیب  هک  دنتـسه  هتخیهرف  يدارفا  نانآ ، زا  يرایـسب  دنا , هدش  لیکـشت  نوگانوگ  ياه  هورگ  زا  اه  ینس 
، دـننک یفرعم  ینـس  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیب  دـنا و  هدرک  جاودزا  اه  هعیـش  اب  هک  دنتـسه  هرـصب  رد  نانآ  زا  یخرب  یتح  دـننک و  یم 

دیدـپ ناـنآ  رد  ار  تردـق  نتفرگ  سپ  زاـب  هب  شیارگ  رما  نیمه  هدـش و  اهینـس  یتیاـضران  ثعاـب  تموکح  رییغت  .دـنناد  یم  یقارع 
.تسا هدروآ 

رد هک  یلحم  دارفا  ثعب و  بزح  ياـضعا  زا  یخرب  وا ، یتاـعالطا  ناـمزاس  شترا و  ياـضعا  ـالامتحا  مادـص و  مـیژر  ناگدـنامزاب 
(1) .دنهد یم  لیکشت  ار  حلسم  ياههورگ  ياضعا  نونکا  دندوب ، رادروخرب  ییایازم  زا  دندرک و  یم  تمدخ  وا  تلود 

هب دنروبجم  تردـق  ردـصم  رب  ندز  هیکت  لاس  زا 80  سپ  ماجنارـس  هک  دنـشابن  خـلت  تیعقاو  نیا  مضه  هب  رداق  ینـس  ياـهبرع  رگا 
یمک رایـسب  تخب  تروص  نآ  رد  دنهن ، ندرگ  دـنهد ) یم  لیکـشت  ار  قارع  تیعمج  دـصرد  زا 80  شیب  هک   ) هنیرتشیب تیمکاـح 

یم تسد  زا  ار  قارع  هدنیآ  یهد  لکـش  تاباختنا و  رد  تکرـش  سناش  ًالمع  دوخ  يرادـیاپ  اب  اهنآ  .دـنام  دـهاوخ  یقاب  اهنآ  يارب 
.دنهد

دادغب یتیعمج  تفاب  - 3

دادغب ناتسا  نیشندرک ، ییالاب )  ) لصوم ناتـسا  دندروآ ، دیدپ  ار  قارع  روشک  دنتـسویپ و  مه  هب  هک  ینامثع  تیالو )  ) ناتـسا هس  زا 
، هنیشیپ یخیرات و  دید  زا  مه  دادغب  رهش  هک  ییاجنآ  زا  .دندوب  نیشن  هعیش  برع  ینییاپ )  ) هرصب ناتسا  نیـشن و  ینـس  برع  ینایم ) )

رهـش ره  ای  هرـصب و  لصوم ، ربارب  رد  يرایـسب  يرترب  زا  یتیعمج  دـید  زا  مه  کیژتارتساویژو و  کیتلپویژ  ییایفارغج ، دـید  زا  مه 
روشک نیا  رگید 

158 ص :

 . www.did.ir اکیرمآ ،" یجراخ  طباور  ياروش  وضع  رام ؛ بف  مناخ  اب  وگ  تفگ و  - - " 1
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ناونع هب  برع -  درک و  هچ  ینـس و  هعیـش و  هچ  یقارع -  ناگبخن  اه و  هورگ  همه  نایم  رد  زاـغآ  ناـمه  زا  دوب ، رادروخرب  داـینبون 
.دش حرطم  یتختیاپ  تسخن  هنیزگ 

برع هنیرتمک  ياههتـساوخ  ياتـسار  رد  دوزفا و  داینبون  روشک  نیا  یگدیچیپ  رب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  نایم  نیا  رد  هک  يا  هتکن  اما 
برع  ) هرصب ناتسا  هک  يدوجو  اب  .دوب  روشک  رسارس  یتیعمج  تفاب  اب  تختیاپ  یتیعمج  تفاب  توافت  تفرگ ، رارق  روشک  نیا  ینس 

، دندوب روشک  تیعمج  هنیرتشیب  دـصرد  ات 60  اـب 55  نایعیـش  عقاو  رد  تشاد و  دوخ  رد  ار  روـشک  تیعمج  هنیرتـشیب  نیـشن ) هعیش 
نایسابع ياهدص  نیدنچ  تفالخ  هرود   ) رود ياه  هتشذگ  زا  نیشن ) ینس  برع   ) دادغب ناتـسا  زکرم  ناونع  هب  نآ  هموح  تختیاپ و 

ياه برع  نتفای  يرترب  رد  رگید  لماوع  اب  هارمه  هلئـسم  نیا  .تسا  هدوب  یموب  ینـس  برع  تیعمج  ياراد  دادغب ) رد  بهذـم  ینس 
.تشاد يدیلک  ازس و  هب  شقن  قارع  ياپون  تموکح  روشک و  رد  ینس 

یهافر یتامدخ و  يزرواشک ، یتعنـص ، تفرـشیپ  شرتسگ و  قارع و  يروهمج  هرود  رد  هژیو  هب  یهاشداپ و  تموکح  ییاپرب  اب  اما 
هژیو هب  روشک - يوس  راهچ  زا  تیعمج  ییاج  هب  اج  ترجاـهم و  نآ ، هموح  تختیاـپ و  هژیو  هب  نیـشن ) ینـس   ) روشک یناـیم  شخب 

هب اج   ) هدیدپ نیا  .تفای  يریگ  مشچ  شیازفا  يدوز  هب  دش و  زاغآ  نآ  فارطا  ياهکرهـش  دادغب و  يوس  هب  نیـشن –  هعیـش  بونج 
متـسیب هدص  نایاپ  رد  ار  نآ  هموح  تختیاپ و  هژیو  هب  روشک  ینایم  شخب  يداژن  ياهزادنا  اتو  ینید  تفاب  هرهچ و  تیعمج ،) ییاج 
فارطا تختیاپ و  نزرب  شخب و  دنچ  رد  ار  ینس  ياهبرع  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ؛ نوگرگد  رایـسب  هدص ، نیا  زاغآ  اب  شجنـس  رد 

راوشد رایسب  برع -  ناهج  رد  هچ  روشک و  نیا  رد  هچ  ینس  ياهبرع  يارب  نآ  شریذپ  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  تخاس و  دودحم  نآ 
ار دادغب  اه ، برع  عقاو ، رد  .تسا 

159 ص :
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نآ رد  دوجوم  تیعقاو  هک  دنرادن  یلیامت  چیه  اذل  دـننک ، یم  فیرعت  یکی  ندوب  ینـس  اب  ار  تیبرع  نوچ  دـنناد و  یم  تیبرع  دامن 
يالاب هنیرتشیب  درادـن و  روشک  لـک  رد  نایعیـش  تبـسن  اـب  یتواـفت  چـیه  دادـغب  یتیعمج  بیکرت  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دـنریذپب  ار 

.دنهدیم لیکشت  نایعیش  ار  رهش  نآ  نانکاس 

یناهج گنج  زا  سپ  دندرک و  زاغآ  بونج  رد  هرصب  لامـش و  رد  دادغب  يوس  هب  ار  یتکرح  هعیـش  ناناگرزاب  ههد 1900 ، زاغآ  زا 
يداصتقا و ياهتخاسریز  زا  يدـنم  هرهب  لیلد  هب  گرزب  ياهرهـش  نامز  نیا  رد  اریز  تفاـی ؛ يرتشیب  باتـش  اـه  ترجاـهم  نیا  مود 

دادـغب هب  اهاتـسور  زا  هتـسد  هتـسد  زین  هعیـش  ناناقهد  .دـندرکیم  مهارف  راک  يارب  يرتهب  ياـه  تصرف  تموکح ، نوزفا  زور  زکرمت 
هداد رییغت  اـهنآ  دوس  هب  ار  تختیاـپ  تیعمج  دادـغب ، نورد  هب  نایعیـش  تکرح  نیا  .دـندمآ  درگ  نآ  نیـشن  ریقف  هموح  رد  دـنتفر و 

.دندادیم و لیکشت  ههد 1970  نایاپ  رد  ار  دادـغب  تیعمج  هنیرتشیب  دـیدرت  یب  نایعیـش  اهترجاهم ، نیا  یپ  رد  بیترت ، نیا  هب  .تسا 
،(1) میظع دور  اب  هلجد  هاگدروخرب  ات  لامش  يوس  هب  هلجد  پچ  هرانک  ياتسار  رد  دادغب و  رد  نونکا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 

رهش تفه  زا  رهش  جنپ  لاس 1965  رد  .دنا  هتشگ  هریچ  قارع ، گرزب  رهش  نیمود  هرـصب ، رب  نینچمه  نانیا  .دنـشاب  هنیرتشیب  نایعیش 
(2) .دندوب هعیش  نت ، رازه  دس  ات  هاجنپ  نایم  یتیعمج  اب  هیاپ  نایم 

، دادغب ناتسا  يرفن  تیعمج 6.386.000  زا  نونکا ، مه  زین ، رامآ  دید  زا 

160 ص :

Uzaim - - 1
R. I. Lawless, “Iraq: Changing Population Patterns,” London: University of London - - 2

ماهارگ  . Press,1972, p.103 . See also: Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, p. 242
 . 191 صص 192 –  نیشیپ ، هکنارف ، میحر  دنر  و  رلوف ،
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يرایسب  (1) .دنتسه ینس  برع  اهنت 1.400.000  هعیش و  نامکرت   243.000 یلیف ؛)  ) هعیش درک   252.000 هعیش ؛ برع   3.822.000
یگدنز رقف  رد  دادغب  رواخ  رد  ردص ،) كرهـش  نونکا  مادص و  كرهـش  اهدعب   ) هروثلا كرهـش  رد  مساق  نامز  زا  نایعیـش ، نیا  زا 

رایـسب هک  كرهـش  نیا  .دادـیم  ياج  دوخ  رد  ار  دادـغب  تیعمج  مراهچ  کـی  هب  کـیدزن  لاس 1980 ، رد  كرهـش ، نیا  .دـندرکیم 
دصرد هک 10  دیسر  رفن  نویلیم  ود  دودح  هب  كرهـش  نیا  تیعمج  ههد 1990 ، رد  .دراد  هعیـش  هچراپ  کی  یتیعمج  تسا ، گرزب 

نیا  (2) .دوب روشک  تیعمج 

يا هنوگ  هب  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  ینـشور  هب  نآ  هموح  تختیاپ و  رد  نیون ، قارع  لاس 2005  هناگ  هس  تاباختنا  رد  یتیعمج  تیعقاو 
رد .دوب  راظتنا  زا  شیب  تاباختنا  رد  تکرش  نازیم  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  نآ  تیعمج  مجنپ  راهچ  نایعیـش  هک  دادغب  ناتـسا  رد  هک ،

دصرد تکراشم 95  نازیم  خرک ،»  » مان اب  نآ  يرتخاب  شخب  رد  دصرد و  تکراشم 65  نازیم  هفاصر ،»  » مان اب  دادغب  يرواخ  شخب 
.تسا هدوب 

یتاباختنا ياهدنیارف  یتیعمج و  تفاب  نیون ، قارع  - 4

یسایس راتخاس  یمومع و  هرتسگ  هب  یشخب  ناماس  مظن و  يارب  یتاباختنا  ياهدنیآرف  هب  هدنیازف  هجوت  قارع و  رد  نیون  نارود  زاغآ 
.تسا یـسایس  متـسیس  يارب  نآ  جـیاتن  یتیعمج و  متـسیس  هدـمع  ياه  هفلؤم  يراگنا  هدـیدان  هرود  ناـیاپ  زا  یکاـح  روشک  نیا  رد 

رگنایب هدنیآ ، رد  نآ  ياهدمایپ  شریذپ  قارع و  رد  تاباختنا  يرازگرب 

161 ص :

 . .نیشیپ ص 4 نارویور ، نیسح  - - 1
Hanna Batatu, “Iraq’s Underground Shi’a Movements: Characteristics, Causes, - - 2

وئ .and Prospects”, Middle East Journal, 1981, No 35 ; See also: R. I. Lawless, op. cit, p.121
 . .نیشیپ ص 10 لوک ، ناوه 
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یعامتجا و یسایس - تاعزانم  دنور  لکش و  ورنیا  زا  .دوب  دهاوخ  یـسایس  متـسیس  يارب  یتیعمج  متـسیس  تاعبت  تاریثأت و  شریذپ 
.تخاس دهاوخ  نوگرگد  یعیسو  روط  هب  ار  روشک  نیا  یخیرات  تالوحت 

رارقتسا ور ، نیا  زا  دنتسه ؛ قارع  تیعمج  دصرد )  60  ) هنیرتشیب هک  هدوب  نت  نویلیم  هب 14  کیدزن  نایعیش  رامش  يددع ، ظاحل  زا 
اب هک  نایعیش  هنیرتشیب  دید  زا  .دیماجنا  دهاوخ  هعیش  هطلس  ریز  تلود  کی  شیادیپ  هب  قارع  رد  یعقاو  یگدنیامن  یـسارکومد  کی 
اه ینـس  يا  هدص  نیدنچ  تموکح  یـسارکومد ، يارجا  يزاس و  هدایپ  دنتـسه ، قفاوم  قارع  هدنیآ  يارب  هدحتم  تالایا  ياه  همانرب 

.درک دهاوخ  داجیا  نایعیش  هطلس  ریز  یتموکح  اقیقد  درک و  دنهاوخ  نوگنرس  ار 

(1) .دنوش رهاظ  یکیتارکومد  باختنا  ره  رد  هچراپکی  يریگ  يار  ههبج  کی  رد  نایعیش  هک  ضرف  نیا  اب  هتبلا ،

ره زوریپ  ار  دوخ  مرجـال  دنتـسه و  تیعمج  هنیرتـشیب  ياراد  قارع  رد  نایعیـش  : » دـسیونیم هنیمز  نیا  رد  تسپ » نتگنـشاو   » هماـنزور
بلاق رد  دوخ  یگچراپکی  ظـفح  ناـهاوخ  زین  اـهدرک  .دـننادیم  دوش ، رازگرب  ناـشروشک  رد  کـیتارکومد  هویـش  هب  هک  یتاـباختنا 
هتشاد یساره  تردق  ندناتسزاب  يارب  ینس  ياه  برع  یلامتحا  ياهدیدهت  زا  ًالمع  هکنآ  نودب  دنتـسه ، یلعف  راتخمدوخ  تموکح 

یم ام  همه  .دریگ  یم  تروص  ینـس  ياهبرع  هیلع  اـهدرک  نایعیـش و  زا  یگدـنیامن  هب  عقاو  رد  قارع  رد  اـم  يزورما  گـنج  .دنـشاب 
یخیرات ییاـج  هب  اـج  کـی  هب  زج  تاـباختنا  يرازگرب  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  نایعیـش  عفن  هب  قارع  رد  تاـباختنا  يرازگرب  هک  میناد 

راکشآ ناگمه  رب  دیاب  ام  .دیماجنا  دهاوخن  اهدرک ) يدح  ات  و   ) نایعیش هب  تردق 

162 ص :

 . Liam Anderson and Gareth Stansfield, op. cit, pp. 117 , 236 - - 1
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(1)« .مینک ینابیتشپ  دیدج  تموکح  ییاپرب  زا  ات  میتسه  اجنآ  ام  هک  میزاس 

رتشیب يداژنارف و  زین  یلیف ) يا = هلهپ   ) هعیـش ياهدرکو  هعیـش  ياهنامکرت  یتاـباختنا  راـتفر  هعیـش ، ياـهبرع  رب  نوزفا  ناـیم ، نیا  رد 
اب قارع  يزرم  ياهرهـش  تیعمج  هنیرتشیب  یلیف  ياهدرک  .دوخ  يداژن  هورگ  ات  دـنراد  رارق  نایعیـش  هورگ  رد  رتشیب  تسا و  یبهذـم 

میکح زیزعلادـبع  يربـهر  هب  ـالعا  سلجم  دـحتم  هیوـناژ 2005  تاـباختنا  رد  هداد و  لیکـشت  ار  لوـفزد  اـت  نیریـش  رــصق  زا  ناریا 
دوخ یـسایس  راـتفر  رد  هعیـش  ياـهنامکرت  هعیـش و  یلیف  ياـهدرک  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  تاـباختنا  جـیاتن  زا  عقاو ، رد   (2) .دندوب

.درادن ینادنچ  ریثات  اهنآ  راتفر  رب  یموق ، ياهرایعم  دننک و  یم  راتفر  برع  نایعیش  دننامه 

قارع نیون  یساسا  نوناق  ج -

نیون قارع  رد  یسرپ  همه  تاباختنا و  - 1

تاباختنا نوچمه  هنارـالاس  مدرم  ياهدـنیارف  زا  يدـنور  نیدرورف 1382 )  2  ) لـیروآ 2003 رد 9  ثـعب  مـیژر  ینوگنرـس  زا  سپ 
یلاغشا قارع  رد  رالاس  مدرم  قارع  کی  يزیر  هیاپ  قارع و  مدرم  هب  تموکح  يرازگاو  يارب  یساسا  نوناق  یـسرپ  همه  یناملراپ و 

لودج تردق و  لاقتنا  هرابرد  للم  نامزاس  تینما  ياروش  همان 546  عطق  ياهدنب 3 و 4  يارجا  ياتسار  رد  اهدنیارف  نیا  .دش  زاغآ 
قارع یسایس  رازگ  ینامز 

163 ص :

.www.did.ir زا : لقن  هب  تسپ ، نتگنشاو  قارع ،" تاباختنا  زوریپ  نایعیش  ، " رماتارک زلراچ  - - 1
 . ص 12 هرامش 79 .  هام 1384 ، يد  کیتاملپید ، يرهشمه  تاباختنا ،" زا  سپ  یسایس  ياه  فالتئا  ، " هشونا يربص  - - 2
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.دش ماجنا  نآ  زا  ینابیتشپ  کیتارکومد و  هلحرم  هب 

(1) تقوم یلم  عمجم  هدنیامن  شنیزگ 275  يارب  نیون  قارع  یناملراپ  تاباختنا  نیتسخن 

رد .دش  رازگرب  نمهب 1383 )  11  ) هیوناژ 2005 رد 30  مود  یلاقتنا  تلود  باختنا  هجدوب و  نییعت  یـساسا ، نوناق  نیودت  فده  اب 
(2)« هچراپکی قارع  ینامیپ  مه   » بوچراچ رد  نایعیش  ینس -  ياهبرع  يوس  زا  نآ  میرحت  هب  هجوت  اب  تاباختنا -  نیا 

 – يرفعج میهاربا  اهدرک ،» ینامیپ  مه   » يراکمه اب  دندروآ و  تسد  هب  ناملراپ  رد  ار  هنیرتشیب  میکح ، زیزعلا  دـبع  دیـس  يربهر  هب 
یگشیمه یساسا  نوناق  نیودت  هب  دندیزگرب و  مود  یلاقتنا  تلود  يربهر  هب  ار  هچراپکی –  قارع  ینامیپ  مه  زا  هوعدلا  بزح  ربهر 

.دنتخادرپ قارع 

يرآ و 21 يأر  دصرد  اب 78  روشک  نیا  مدرم  دـش و  رازگرب  رهم 1384 )  23  ) ربتکا 2005 رد 15  قارع  یساسا  نوناق  یـسرپ  همه 
دوب و گنررپ  یـسرپ  همه  رد  اهدرک  نایعیـش و  روضح  دش ، یم  ینیب  شیپ  هک  هنوگ  نامه  .دـندرک  دـییأت  ار  نآ  ریخ  يأر  دـصرد 

همه نیا  يرازگرب  .دندیـسر  نوناق  نیا  نتم  رد  دوخ  هدـش  لامیاپ  یخیرات و  ياـهوزرآ  اـه و  هتـساوخ  زا  يرایـسب  هب  هورگ  ود  نیا 
اه هورگ  یخرب  هک  نیـشن  ینـس  یحاون  رد  یتح  نآ  رد  مدرم  تکراـشم  تفرگ و  تروص  زیمآ  تملاـسم  ًاتبـسن  طیارـش  رد  یـسرپ 

يارب ار  هار  یـساسا  نوناق  دـییأت  تسا و  هدیـسر  زین  یللملا  نیب  هعماـج  دـییأت  هب  دوب و  هدرتسگ  دـندوب ، تاـباختنا  میرحت  راتـساوخ 
.درک راومه  ربماسد 2005  رد 15  دیدج  یناملراپ  تاباختنا 

قارع ناملراپ  هدنیامن  شنیزگ 275  يارب  نیون  قارع  یناملراپ  تاباختنا  نیمود 

164 ص :

The Transitional National Assembly - - 1
The United Iraqi Alliance - - 2
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رد .دش  رازگرب  رذآ 1384 )  24  ) ربماسد 2005 رد 15  نیون  قارع  هلاس )  5  ) مئاد تلود  نیتسخن  باختنا  فدـه  اب  هلاس )  5 مئاد - )
اهدرک نایعیـش و  هب  یناـملراپ  تاـباختنا  نیتـسخن  اـب  شجنـس  رد  يرتـمک  يار  ینـس ، ياـهبرع  تکرـش  هب  هجوت  اـب  تاـباختنا  نیا 
يربهر هب  هچراـپکی » قارع  یناـمیپ  مه   » بوچراـچ رد  نایعیـش  رگید  راـب  یتیعمج  ياـه  تیعقاو  دوجو ، نیا  اـب  .تفاـی  صاـصتخا 
دوعسم يربهر  هب  ناتـسدرک » یگتـسب  مه   » يراکمه اب  ینامیپ  مه  نیا  .دندش  زوریپ  هدنیامن )  128  ) تاباختنا رد  میکح ، زیزعلادبع 

ناونع هب  ار  هچراـپکی –  قارع  یناـمیپ  مه  رد  هوعدـلا  بزح  زا  یکلاـم –  داوج )  ) يرون هدـنیامن ،)  53  ) ینابلاط لالج  ینازراـب و 
سلجم لیکــشت  يارب  قارع  رد  یناـملراپ  تاـباختنا  نـیمود  جـیاتن  مـالعا  اـب  .دـندیزگرب  قارع  هدـنیآ  لاـس  مـئاد 5  ریزو  تـسخن 

اب زورما  قارع  یـسایس  تایح  رد  يدیدج  هلحرم  تفای و  نایاپ  روشک  نیا  تموکح  یلاقتنا  هلحرم  روشک ، نیا  بختنم  ناگدـنیامن 
.دش زاغآ  دادغب » یتختیاپ  هب  قارع ، لاردف  کیتارکومد و  یناملراپ  يروهمج   » یمسر مان 

رب رما  نیا  ریثاـت  تسا و  نایعیـش  تسد  رد  اـههناخترازو  ناریزو و  رتشیب  يرفعج ، میهاربا  هنیباـک  نوچمه  یکلاـم  يرون  هنیباـک  رد 
هب هجوت  اب  ور ، نیا  زا  .تفرگ  هدیدان  ناوتیمن  ار  نیـشن  هعیـش  ياه  ناتـسا  اه و  شخب  شرتسگ  تفرـشیپ و  نایعیـش و  هاگیاج  دوبهب 

قارع روشک  ياهدرک - هتبلا  و  نایعیـش -  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  دـیاب  ار  لاس  نیا  لاس 2005 ، ياهدادخر  هنارالاس و  مدرم  دـنور 
.تسناد

قارع نیون  یساسا  نوناق  - 2

دنک یم  حیرصت  دیسر ، قارع  مدرم  دییات  هب  دش و  هتشاذگ  یـسرپ  همه  هب  ربتکا 2005  رد 15  هک  قارع  یساسا  نوناق  ییاهن  هخسن 
يروط هب  تسا  مالسا  نآ  یمسر  نید  ارگترثک و  کیتارکومد و  لاردف ، يروهمج ، یتموکح  قارع ، تموکح  هک 

165 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


یبرع و ياه  نابز  نوناق ، نیا  رد  نینچمه  .دوش  یم  هتخانـش  تیمـسر  هب  یبهذم  ياه  نییآ  يرازگرب  يدازآ  بهذـم و  يدازآ  هک 
ياروش روهمج و  سییر  زا  قارع  لاردف  هیرجم  هوق  نوناق ، نیا  دانتـسا  هب  .دـناهدش  نییعت  قارع  یمـسر  ياه  نابز  ناونع  هب  يدرک 
.دیامن عضو  کیتارکومد  لوصا  اب  داضت  رد  ار  ینوناق  درادن  قح  هیرجم  هوق  دنک  یم  دیکأت  نوناق  نیا  .تسا  هدش  لیکـشت  ناریزو 
یناسنا قوقح  قاقحا  يارب  تلادع  ییاپرب  نوناق  نیا  همدـقم  رد  .تسا  هدـش  لیکـشت  هدام  لصف و 133   6 همدقم ، زا 1  نوناـق  نیا 

يدنورهـش لوـصا  هیاـپ  رب  يردارب  حور  شرتـسگ  مدرم و  یـسایس  ياـه  يدازآ  ظـفح  زین  ضیعبت و  سرت و  زا  رود  هب  قارع  مدرم 
روط هب  تسا  هدص  دـنچ  دودـح  هک  دزاس  یم  نایامن  ار  قارع  مدرم  ياهنامرآ  یبوخ  هب  همدـقم  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم 

.تسا هدش  لامیاپ  هدرتسگ 

رد .دـنک  یم  مالعا  قارع » يروهمج   » ار قارع  روشک  نآ ، هدام  نیتسخن  رد  دزادرپیم و  یـساسا  لوصا  هب  یـساسا  نوناق  مکی  لصف 
نید مالـسا  مکی  لصف  هدام  نیمود  رد  .تسا  هدـش  مالعا  لاردـف  کیتارکمد و  يروهمج ، قارع  رد  یـسایس  ماـظن  هداـم  نیمه  ریز 
هدام رد  .دوش  بیوصت  مالسا  اب  ضراعت  رد  دیابن  یعضو  نوناق  چیه  هک  تسا  هدش  مالعا  يراذگنوناق  یلصا  عبنم  تلود و  یمـسر 
عباـت تسا و  قارع  هعماـج  زا  یـشخب  یتینما  یماـظن و  ياـهورین  شترا و  لـماش  قارع  حلـسم  ياـهورین  هک  تسا  هدـمآ  مهدراـهچ 

.دنرادن تلاخد  قح  یسایس  لیاسم  رد  تسا و  مدرم  هدیزگرب  یندم و  تیمکاح 

يارب یبزح  یماظن و  نارگاتدوک  تیمکاح  هرود  هب  دزاـس و  هنیداـهن  قارع  رد  ار  رـالاس  مدرم  نیون  طیارـش  دـشوک  یم  لـصا  نیا 
.دهد نایاپ  هشیمه 

نیتسخن رد  دزادرپ و  یم  یناگمه  ياه  يدازآ  یساسا و  قوقح  هب  مود  لصف 
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هنوگ چـیه  داقتعا  بهذـم و  گنر و  تیموق ، داژن ، تیـسنج ، دنتـسه و  ربارب  نوناق  لباقم  رد  قارع  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  نآ  هداـم 
، یناسنا تمارک  اه و  يدازآ  زا  يرادـساپ  ینابیتشپ و  .تسا  نوناق  فالخ  مدرم  نایم  ضیعبت  هنوگره  دروآ و  یمن  دوجو  هب  يرترب 

تدابع يدازآ  یندـم و  ياهداهن  اهنمجنا و  لیکـشت  زیمآتملاسم و  تارهاظت  ضارتعا و  رد  مدرم  قح  نخـس و  يدازآ  يار ، يدازآ 
.تسا لصف  نیا  ياهدنب  رگید  دیکات  دروم 

، هننقم هوق  هس  زا  قارع  رد  تیمکاح  تسا : هدمآ  لصف  نیا  هدام  نیتسخن  رد  .دزادرپیم  لاردـف  یتموکح و  تاسـسوم  هب  موس  لصف 
لیکشت یناتسا  يرهـش و  ياهـسلجم  زین  یلم و  سلجم  زا  هننقم  هوق  .تسا  هدش  لیکـشت  لماکت  لالقتـسا و  هیاپ  رب  هییاضق  هیرجم و 
باختنا لاس  راهچ  تدم  هب  مدرم  يوس  زا  میقتـسم  روط  هب  هدنیامن  کی  رفن  ره 100000  يازا  هب  یلم  سلجم  ناگدنیامن  دوشیم و 

.تسا هدش  رازگاو  سلجم  نیا  هب  يرایسب  تارایتخا  تسا و  قارع  تموکح  یناملراپ  ماظن  رگنایب  لصف  نیا  .دش  دنهاوخ 

یگمه اهنآ  دوش و  یم  لیکشت  ناریزو  ریزوتـسخن و  روهمجـسییر و  زا  تلود  تایه  تسا : هدمآ  مجنپ  لصف  رد  هیرجم  هوق  هرابرد 
تارایتخا تسا و  لاس  يو 5  رایتسد  ود  يروهمج و  تسایر  هرود  تدـم  .دـنوش  یم  باختنا  هنیرتشیب  يار  اب  یلم  سلجم  يوس  زا 
نویسکارف زا  ریزو  تسخن  باختنا  یلم و  سلجم  بیوصت  زا  سپ  اه  هدهاعم  ياضما  ناموکحم و  زا  یخرب  شـشخب  هب  دودحم  نآ 

تسخن هفیظو  نیرت  مهم  هک  دش  دهاوخ  باختنا  لاس  تدم 5  هب  زین  ریزو  تسخن  .تسا  یناملراپ  هنیرتشیب  ینامیپ  مه  ای  هنیرتشیب و 
داعبا رد  نوناـق  رودـص  ناـملراپ ، تقفاوم  بسک  زا  سپ  نآ  ندرک  ییارجا  سلجم و  هب  دوخ  ییارجا  هماـنرب  مـالعا  هنیباـک  ریزو و 

ییارجا و
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یهدنامرف .تسا  ریزو  تسخن  تارایتخا  زا  ناملراپ  تقفاوم  بسک  زا  سپ  هیاپ  دـنلب  نالوئـسم  نییعت  سلجم و  هب  اه  هحیال  میدـقت 
(1) .دننک یم  تیلاعف  يو  رما  تحت  یتینما  ياه  سیورس  تسا و  ریزو  تسخن  هدهع  رب  زین  حلسم  ياهورین 

یساسا نوناق  ياهیگژیو  - 3

هب هک  اه  یگژیو  نیا  .دنک  یم  ادج  هتسجرب و  نیشیپ  ياه  هنومن  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییاه  یگژیو  ياراد  قارع  نیون  یـساسا  نوناق 
هنارالاس مدرم  زاتشیپ و  يا  هرهچ  مالسا ، ناهج  یتح  هنایمرواخ و  ياهروشک  یـساسا  ياه  نوناق  اب  شجنـس  رد  یـساسا  نوناق  نیا 

: تسا لیذ  حرش  هب  هدیشخب 

زا يریگوـلج  روـظنم  هـب  رگیدـکی  رب  هیئاـضق  هـننقم و  هـیرجم ، هناگهـس  ياوـق  تراـظن  لالقتـسا و  کـیکفت ، لوـصا  ییاسانــش  - 
؛ ییارگرادتقا

؛ قارع یتموکح  ماظن  ناونع  هب  لاردف » کیتارکمد و  یناملراپ  يروهمج   » ماظن ییاسانش  - 

؛ قارع یضرا  تیمامت  یگچراپکی و  یلم ، تدحو  رب  دیکأت  - 

؛ قارع تلم  بیکرت  رد  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  اه ، تیموق  دوجو  نتخانش  تیمسر  هب  - 

؛ تسا یبرع  تما  زا  یشخب  قارع ، برع  تلم  هک  نیا  هب  حیرصت  - 

؛ یثعب تالیکشت  هژیو  هب  يا و  هفیاط  يزاسکاپ  يریفکت ، یتسرپداژن ، رب  ینتبم  ياه  لکشت  تیلاعف  تیعونمم  رب  دیکأت  - 

نکاما هسدقم و  تابتع  یگنهرف  ینید و  ریاعش  ماجنا  يدازآ  رب  حیرصت  - 
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؛ نانآ تمرح  ظفح  موزل  رب  دیکأتو  قارع  یبهذم 

؛ نوگانوگ نایدا  بهاذم و  ناوریپ  ینید  ریاعش  ماجنا  يدازآ  رب  حیرصت  - 

؛ روشکرد تردق  لاقتنا  دنور  یسایس و  روما  رد  یتینما  ياه  نامزاس  شترا و  هلخادم  مدع  - 

 . ...و یللملا  نیب  تادهعت  نارگید ، یلخاد  روما  رد  تلاخد  مدع  يراوج ، مه  نسح  نوچ  یلوصا  هب  قارع  يدنبیاپ  رب  دیکأت  - 

نیون یساسا  نوناقرد  نایعیش  هاگیاج  . 4

تیعضو هب  تشگزاب  هب  رضاح  هاگ  چیه  قارع  هنحص  رد  یلصا  رگیزاب  هب  ندش  لیدبت  یسایس و  تیعورشم  بسک  زا  سپ  نایعیش ،
سیـسأت يارب  اهدرک  يراـشفاپ  هب  هجوت  اـب  دـنراد  شیوخ  راـیتخا  رد  ار  قارع  مظعا  شخب  هک  اـجنآ  زا  دنتـسین و  شیوخ  هتـشذگ 

رد یلاردـف  ماظن  لوبق  اـب  دـنراد  یعـس  دازآ ، ناتـسدرک  لـماک و  يراـتخمدوخ  هب  ندیـسر  كوکرک و  تیزکرم  هب  لقتـسم  روشک 
روضح يارب  هنیزگ  نیرتهب  ار  کیتارکومد  تاباختنا  هیاپ  رب  تموکح  لیکـشت  ور ، نیا  زا  دـننک و  تیبثت  ار  شیوخ  هاگیاج  قارع ،

نآ زا  ار  تردق  نایعیش ، ندوب  هنیرتشیب  لیلد  هب  کیتارکمد ، دازآ و  تاباختنا  اریز  دننادیم ؛ هدنیآ  ياه  تلود  رد  نایعیـش  هدرتسگ 
.درک دهاوخ  نایعیش 

راـتخاس رد  هدوب و  روشک  تیعمج  هنیرتـشیب  ناوـنع  هب  نایعیـش  يارب  ییاـیازم  قوـقح و  نمـضتم  قارع  یـساسا  نوناـق  هک  اـجنآ  زا 
بزح ردـب ، نامزاس  العا ، سلجم  لـماش  یعیـش  ياـه  هورگ  تسا ، هدـش  لـیاق  اـهنآ  يارب  ار  يرثوم  ـالاو و  ماـقم  روشک ، یـسایس 

بزح قارع ، یلم  هرگنک  هوعدلا ،

اهنت نایم  نیا  رد  .دنتـشاد  رظن  قافتا  تبثم  يأر  نداد  یـسرپ و  همه  رد  تکراشم  رب  يوـالع ) هورگ   ) یلم قاـفو  شبنج  تلیـضف و 
يارب ار  دوخ  ناراداوه  هدرکن و  ذاختا  یصخشم  عضوم  ردص  يدتقم  هورگ 
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.تشاذگ راتخم  یفنم  ای  تبثم  يأر  نداد 

زا ناگدنهد  يار  ینابیتشپ  هب  هجوت  اب  .تسا  قارع  دننام  يروشک  یسایس  یعامتجا - ياهتیعقاو  هدنباتزاب  قارع ، نیون  یساسا  نوناق 
ياهباتزاب زین  نایعیش  یبهذم  یتنس و  ياه  شیارگ  لاس 2005 ، هناگ  هس  تاباختنا  رد  یبهذم  شیب  مک و  ياه  شیارگ  اب  ییاهبزح 

هدروآ مهارف  روشک  رد  هعیـش  نایناحور  طسوت  یعاـمتجا  ياهـشقن  یخرب  ياـفیا  يارب  ار  هنیمز  هتفاـی و  نوناـق  نیا  نتم  رد  ار  مزـال 
هک یتروص  رد  رکفت ، نیا  .دنک  یم  تیبثت  ار  روشک  هرادا  يارب  يار  کی  رفن  کی  هدعاق  رب  ینبم  نایعیش  رظن  یساسا ، نوناق  .تسا 

ياه هورگ  نآ  رد  هک  دوش  کـیتارکمد  دـنور  کـی  اـشنم  دـناوت  یم  دـنکن ، رییغت  یـساسا  نوناـق  حالـصا  ناـیرج  رد  دـبای و  همادا 
.دنشاب مدرم  رگیدکی و  يوگخساپ  هدرک و  هرادا  کیتارکمد  ياه  هار  زا  ار  روشک  دیاب  کیئال  یبهذم و  زا  معا  فلتخم 

؛ تسا هدش  عمج  ناملراپ  رد  تارایتخا  نیرتشیب  تسا و  یناملراپ  تموکح  روشک  نیا  یسایس  ماظن  قارع ، نیون  یساسا  نوناق  قبط 
ییارجا لوئـسم  نیرتدنمتردق  تلود و  سییر  ناونع  هب  ار  يریزو  تسخن  تمـس  دشاب ، هنیرتشیب  ياراد  ناملراپ  رد  هک  یهورگ  ره 

دوش باختنا  ناملراپ  سییر  کی  دیاب  تسخن  تسشن ، نیتسخن  يرازگربو  میاد  ناملراپ  لیکشت  اب  .تفرگ  دهاوخ  هدهع  رب  روشک 
ود روهمج و  سییر  سپـس  ناملراپ و  ياه  سییر  بیان  و  دوب ، دـهاوخ  نایعیـش  هب  کیدزن  ینـس  برع  کی  رایـسب  لاـمتحا  هب  هک 

.دوب دهاوخ  درک  يدرف  روهمج  سییر  رایسب  لامتحا  هب  هک  دنوش  یم  هدیزگرب  يو  رایتسد 

راـیتخا رد  ار  ناـملراپ  هنیرتشیب  یناـبیتشپ  دـیاب  درف  نیا  هک  دوش  یم  نییعت  يو  يوس  زا  ریزو  تسخن  روهمج ، سییر  نییعت  زا  سپ 
يو لیلد  نیمه  هب  دشاب و  هتشاد 
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هب ار  دوخ  هنیباـک  ياـضعا  يو  .دریگب  داـمتعا  يأر  ناـملراپ  زا  دـیاب  يو  ریزو ، تسخن  نییعت  زا  سپ  .دوب  دـهاوخ  هعیـش  يدرف  زین 
یم نوچ  اهدرک  .دـننک  دوخ  نآ  زا  دـییأت  يارب  ار  ناـملراپ  ياـضعا  قلطم  هنیرتشیب  يأر  دـیاب  زین  اـهنآ  هک  دـنکیم  یفرعم  ناـملراپ 

رادروـخرب يریزو  تسخن  تمـس  نتفرگ  هدـهع  رب  يارب  يرتـشیب  سناـش  زا  هشیمه  یتـیعمج  يرترب  لـیلد  هب  نایعیـش  هـک  دنتـسناد 
ناکما رما  نیا  لمع  رد  یلو  دـنهد  شیازفا  ار  روهمج  سییر  تارایتخا  ات  دـندرک  شالت  یـساسا  نوناق  نیودـت  نایرج  رد  دنتـسه ،

نیا صاخ  یعامتجا  راتخاس  تاباختنا و  جیاتن  هب  هجوت  اب  .دراد  گنر  مک  یـشقن  قارع  ینونک  ماظن  رد  روهمج  سییر  دشن و  ریذپ 
یبهذـم یـسایس و  ياه  فالتخا  هب  هجوت  اـب  زین  تسا و  هدرک  میـسقت  ینـس  ياـه  برع  اـهدرک و  نایعیـش ، ناـیم  ار  نآ  هک  روشک 

(1) .دوب دهاوخن  یفالتئاریغ  دنمورین  تلود  لیکشت  هب  رداق  ییاهنت  هب  قارع  رد  یحانج  چیه  متح  روط  هب  روکذم ، هناگ  هس  عماوج 

نیون یساسا  نوناق  ینس و  ياهبرع  - 5

هک نیا  تسخن  .درک  راکـشآ  قارع  هعماج  تسایـس و  ینونک  تیعـضو  هرابرد  ار  یفرژ  قیاقح  قارع  یـساسا  نوناق  نیودـت  دـنور 
دنور .دـننکیم  ینعم  ریـسفت و  طوطخ  نیمه  هیاپ  رب  ار  عیاقو  اهیقارع  تسا و  هدـش  هتخیمآ  یبهذـم  یموق  میهافم  اـب  قارع  تساـیس 

هب لابند  هب  نوگانوگ  ياـههورگ  هک  ارچ  درک ؛ دـیدشت  ار  ندـش  یبطق  نیا  هیوناژ 2005  تاباختنا 30  دننام  یـساسا  نوناق  نیودت 
؛ تسا هدـش  ضقن  یـساسا  نوناق  نیا  رد  یـساسا  زمرق  طخ  هس  اـه  ینـس  رظن  زا  .دـندوب  دوخ  یـسایس  تازاـیتما  ندـناسر  رثکادـح 

.یلم تیوه  ثعب و  بزح  قارع ، لاردف  راتخاس 
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نیودت و اب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدوب و  قارع  یمالـسا  بزح  قارع و  نیملـسم  ياملع  تأیه  روحم  لوح  رتشیب  ینـس  ياه  هورگ  نیا 
نداد یسرپ و  همه  رد  تکرـش  هب  ار  مدرم  دندیدیم ، هتفر  تسد  زا  ار  ینـس  تیمکاح  لاس  زا 80  سپ  یـساسا  نوناق  یمومع  دییأت 
ثعاب یلاردف  ماظن  هب  فارتعا  رطاخ  هب  ار  یـساسا  نوناق  هک  دوب  نیا  عضوم  نیا  زا  اهنآ  هزیگنا  .دـندرکیم  توعد  نآ  هب  یفنم  يأر 
لامـش رد  لاردف  ماظن  داجیا  هدشن و  ینیبشیپ  يدنمتردق  يزکرم  تلود  یـساسا ، نوناق  رد  نانآ ، هاگدید  زا  .دننادیم  روشک  هیزجت 

يارب هداد و  رارق  اهنآ  يا  هقطنم  تموکح  رد  ار  قارع  تفن  ینعی  یعیبط  عبانم  هیلک  نایعیـش ) يارب  ) روشک بونج  و  اـهدرک ) يارب  )
هب طونم  ار  یـساسا  نوناق  هب  دوخ  تبثم  يأر  اه  هورگ  نیا  ور ، نیا  زا  .درازگیم  یقاب  ار  یعیبط  عبانم  نودـب  ياـهراز  گـیر  اـهینس 

.دندوب هدرک  نوناق  نیا  لیدعت 

در نمض  دندرک و  مالعا  یساسا  نوناق  سیونشیپ  اب  ناشتفلاخم  داینب  ناونع  هب  ار  یـساسا  روحم  یلک 5  روط  هب  قارع  ینس  ياهبرع 
: دندش ریز  روحم  نیا 5  حیحصت  راتساوخ  اهنآ ،

؛ ثعب بزح  يزاسکاپ  هوحن  - 2 مسیلاردف ؛ - 1

؛ ثعب بزح  تیلاعف  تیعونمم  - 3

؛ سیونشیپ همدقم  رب  لاکشا  - 4

« .قارع تیوه  - 5

.دندرک تفلاخم  نایعیش  يارب  مسیلاردف  اب  تحارص  هب  اهدرک  مسیلاردف  اب  تقفاوم  نمض  اهنآ  مسیلاردف ، دروم  رد  - 

ییاضق و تایه  هب  يزاسکاپ  تایه  لیدـبت  رب  دنتـسناد و  هدـنیآ  رد  نارحب  داجیا  ببـس  هناملاظ و  ار  ثعب  بزح  يزاـسکاپ  هوحن  - 
.دنراد رارصا  ییاضق  هاگتسد  هب  روما  ندرپس 
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.دننیب یمن  یساسا  نوناق  رد  نآ  هب  هراشا  هب  يزاین  اما  دنرادن  یلکشم  ثعب  بزح  تیلاعف  تیعونمم  هرابرد  - 

ياراد ار  نآ  هدرک و  دراو  لاکـشا  قارع  یمالـسا  یبرع و  تیوه  رب  مزال  دیکات  مدـع  هب  تبـسن  زین  یـساسا  نوناق  سیونـشیپ  رد  - 
(1) .دنناد یم  ماهبا 

هب قارع و  یسایس  راتخاس  رد  اهینس  شقن  فیعضت  زا  ینارگن  یعون  قارع ، هیاسمه  ینس  برع  ياهروشک  نایم  رد  رگید ، يوس  زا 
تیوقت هب  تبسن  دوخ  معز  هب  یتح  تسا و  هدوب  اه  ینس  اب  یلدمه  رتشیب  اهروشک  نیا  عضوم  .دراد  دوجو  اهنآ  ندش  هدنار  هیشاح 

ياه ینس  يایازم  قوقح و  اهروشک ، نیا  هاگدید  زا  ور ، نیا  زا  .دنراد  يا  هژیو  تیساسح  زین  نآ  ياهقطنم  تاریثات  نایعیش و  شقن 
نوناق يداهنـشیپ  نتم  اب  ینـس  برع  ناربهر  تفلاخم  تازاوم  هب  نینچمه ، .دوش  هتخانـش  تیمـسر  هب  یـساسا  نوناق  رد  دـیاب  قارع 

.درک ینارگن  زاربا  نوناق  نیا  نیودت  هب  تبسن  زین  برع  هیداحتا  لک  ریبد  قارع ، یساسا 

داجیا يارب  یلمعلاروتـسد   » ار نوناق  نیا  زا  ییاهـشخب  یـس ، یب  یب  يربخ  هکبـش  اـب  هبحاـصم  رد  تسوگآ 2005  رد  یـسومرمع » »
دیکأت قارع  یبرع  تیوه  رب  يداهنشیپ  یساسا  نوناق  هک  نیا  زا  برع  هیداحتا  درک  حیرصت  درک و  فیصوت  قارع » رد  جرم  جره و 

(2) .دناد یم  روشک  نیا  برع  ریغ  ياه  ياه  هنیرتمک  هب  یهد  زایتما  هناشن  ار  نآ  تسا و  نارگن  درادن  ار  مزال 
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هعیش تیعجرم  يربهر  شقن  د -

هراشا

هب تسا ؛ هتخیمآرد  تیعجرم  داهن  اب  وس -  نیا  هب  هتـشذگ  هدص  دنچ  زا  مک  تسد  زاغآ ، زا  مییوگن  رگا  هک - تسا  ینییآ  هعیـش ،» »
.داتـسیایم نآ  ربارب  رد  یهاگ  تخیمآیم و  رد  تموکح  اب  یهاگ  داهن  نیا  .تسا  یندـشان  ادـج  نآ  زا  تیعجرم  نونکا  هک  يا  هنوگ 

.دراد يرایسب  تیعورشم  يونعم و  يورین  اه ، هشیدنا  تیاده  اههدوت و  يربهر  رد  داهن  نیا  هعیش ، عماوج  رد  لاح  ره  رد 

طباور ینید ، ياـهراک  هراـبرد  یهقف  لـیاسم  رد  هک  تـسا  يداـهن  ینعی  تـسا ؛ هعیـش  تیوـه  نیداـینب  رـصانع  زا  یکی  تـیعجرم ،
هب و  تسا ، دراد  حیـضوت  هب  زاین  هژیو  هب  یماما ، هدزاود  نایعیـش  هژیو  داهن  نیا  .دـننک  یم  عوجر  نآ  هب  یـسانش ، ادـخ  یعاـمتجا و 
زا دیاب  دوخ ، یگدـنز  ياههنیمز  همه  رد  شیب  مک و  هفیظو ، هدـنهد  ماجنا  هعیـش  ره  .ددرگیم  زاب  ناناملـسم  يربهر  ای  تماما  لصا 

ياراد ناش ، یصخش  دهز  یتسیز و  هداس  تلادع ، ببـس  هب  نادهتجم ، نیا ، رب  نوزفا  .دنک  يوریپ  دهتجم  دنچ  ای  کی  ياهروتـسد 
تاکز و سمخ ،  ) يریگ مشچ  عبانم  ییاراد ، دـید  زا  عجارم ، ینعی  نادـهتجم ، هقبط  نیرتـالاب  .دـنانامیا  اـب  نایعیـش  قشمرـس  جرا و 

صصخت لیلد  هب  اهنآ  .دنراد  زین  یـسایس  تیمها  ماما ، نیـشناج  ای  هدنیامن  هلزنم  هب  عجارم ، رگید ، يوس  زا  .دنراد  تسد  رد  فقو )
رد تردـق  نیرتالاب  ناونع  هب  عجارم  يور ، نیا  زا  .دـناتما  رب  تموکح  يارب  دارفا  نیرتهتـسیاش  ماما ، تبیغ  ماـگنه  هب  ناشتلادـع ، و 

، هفیظو هدنهد  ماجنا  نایعیش  دناهتشاد و  يریگمشچ  یسایس  ذوفن  دنا ، هتشادن  رایتخا  رد  ار  تردق  هک  یماگنه  یتح  یعیـش ، عماوج 
نانآ هب  رگید ، یـسایس  لیاسم  یـسایس و  ياه  هورگ  لیکـشت  داهج ، تموکح ، اـب  يراـگزاسان  نوچمه  یـسایس  ياـه  عوضوم  رد 

(1) .دنا هدرک  یم  هعجارم 
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ینونک قارع  رد  هعیش  تیعجرم  - 1

یخرب راک و  هظفاحم  یخرب  رالوکس ، نانآ  زا  یخرب  تسا ؛ هداد  ياج  دوخ  رد  ار  يا  هدرتسگ  یبهذم  ياهفیط  قارع  نایعیش  هعماج 
هب ثعب  میژر  ینوگنرـس  نامز  زا  مارتحا ، نیا  و  دـنهن ، یم  جرا  دوخ  ینید  عجارم  نید و  هب  اهنآ  یگمه  اما  دنتـسه ؛ ور  هنایم  رگید 

ناونع هب  دوخ  یبهذـم  ناوریپ  يوس  زا  قارع  رد  یفلتخم  ياملع  هکنآ  دوجو  اب  .دوش  یم  هدـید  ناـنآ  ناـیم  رد  ینـشور  هب  وس  نیا 
تیفورعم و رظن  زا  نانآ  یماـمت  حطـس  اـما  دوش ، یم  هدرب  ماـن  ناـنآ  زا  تیعجرم  حطـس  رد  اـی  دنتـسه و  عوجر  لـحم  دـیلقت  عجرم 
زا شیب  هک  دراد  رارق  یناتـسیس » یلع  دیـس   » هللا تیآ  قارع ، عجارم  سأر  رد  .تسین  ناسکی  قارع  یتنـس  تالداعم  رب  يراذـگریثأت 

.دنور یم  رامش  هب  ملعا »  » ابیرقت دراد و  لاس   70

« یفجن ریشب   » هللا تیآ  میکح ،» دیعس  دمحم  دیس   » هللا تیآ  زا : دنترابع  فجن  رگید  ذوفن  يذ  عجرم  هس  یناتـسیس ، هللا  تیآ  زا  سپ 
« .ضایف قاحسا   » هللا تیآ  و 

هب يو  زا  دراد و  تماقا  مق  رد  یتنـس  روط  هب  هک  درک  هراشا  يرئاـح » مظاـک  دیـس   » هللا تیآ  هب  ناوت  یم  قارع  مهم  عجارم  رگید  زا 
هدشن ردص  يدتقم  ياه  مادقا  اب  ینلع  تفلاخم  ای  یمسر  دییأت  هب  رـضاح  يو  یلو  دوش ، یم  دای  ردص  يدتقم  ناوریپ  عجرم  ناونع 

یم هدرب  مان  تیعجرم  حطـس  رد  یـسردم ،» یقت  دمحم  دیـس   » هللا تیآ  هژیو  هب  یـسردم ، نادناخ  نوچ  يدارفا  زین  البرک  رد  .تسا 
يذوفن يزاریـش » دمحم  دیـس   » یمظعلا هللا  تیآ  نادناخ  هب  لاصتا  هطـساو  هب  دنراد و  البرک  تالداعم  رد  يدـج  يذوفن  هک  دـنوش 

تسا و هدـش  هیهت  یناتیـسس  هللا  تیآ  هژیو  هب  هدـش  دای  عجارم  تیادـه  اب  هچراپکی  قارع  یناـمیپ  مه  تسرهف  .دـنا  هتفاـی  فعاـضم 
(1) .دننک یم  ینابیتشپ  نآ  زا  زین  یسردم  هللا  تیآ  هورگ 
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یلماع هب  دـش و  نایامن  زاغآ  نامه  زا  نیون  قارع  تالوحت  اهدادـخر و  رد  یناتـسیس  هللا  تیآ  هژیو  هب  تیعجرم  يرازگرثا  شقن و 
ربماون رد  هنومن ، يارب  .دوب  هتـسجرب  رایـسب  یـساسا  نوناق  نیودـت  تاباختنا و  دـنور  رد  شقن  يافیا  نیا  .دـش  لیدـبت  هدـننک  نییعت 
.تسا هدیسر  قفاوت  هب  قارع  رد   (1)« میقتسم ریغ  تاباختنا   » صوصخ رد  هک  درک  مالعا  قارع ، ییاکیرمآ  مکاح  رمرب ،» لپ  ، » 2003

، دریگب تروص  مدرم  میقتـسم  يار  اب  دـیاب  تاباختنا  هک  درک  مالعا  وا  دـش و  ور  هب  ور  یناتـسیس  هللا  تیآ  تفلاخم  اب  حرط  نیا  اـما 
.تسا هتفرگ  هدیدان  ار  قارع  تلود  یمالسا  تیوه  نانچمه  زین  رمرب  دیدج  حرط  هک  نآ  نمض 

اکیرمآ طسوت  قارع  یـساسا  ینوناق  نیودت  ياروش  ياضعا  نییعت  تیحالـص  ییاوتف ، رودص  اب  ربماون 2003  رد  یناتسیس  هللا  تیآ 
قارع یـساسا  نوناق  نیودـت  يارب  اـکیرمآ  حرط  هراـبرد  قارع  مدرم  یخرب  يوس  زا  اتفتـسا  کـی  هب  خـساپ  رد  اوتف  نیا  .درک  در  ار 
عفانم اب  هک  دنک  نیودت  ینوناق  اکیرمآ  بختنم  ياروش  هک  درادـن  دوجو  یتنامـض  چـیه  : » تسا هدوزفا  اوتف  نیا  رد  يو  .دـش  رداص 

(2)« .دشاب هتشاد  یناوخمه  قارع  تلم  یلاع 

نیا یـسایس  ناماس  تهج  رد  قارع  رد  تاـباختنا  يرازگرب  رب  ینبم  اـکیرمآ  رب  راـشف  اـب  دـناوت  یم  هک  تفاـیرد  یناتـسیس  هللا  تیآ 
ینـس ياه  برع  تفلاخم  فالخ  رب  دـنک و  نیمات  ار  قارع  مدرم  لالقتـسا  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  نارگلاغـشا  جورخ  هک  روشک 

ياپ رد  تکرش  هار  نانآ ) ياه  تاپمس  اه و  یفلس  اه ، یثعب  )

176 ص :

Partial Election - - 1
 . www.cnn.com 10 Nov, 2003 نینچمه : و   . www.irna.ir،5/9/82 ناریا ، يرازگربخ  - - 2
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یهدناماس يارب  قارع  رد  تاباختنا  يرازگرب  جوم  هجیتن  رد  تشادن و  نیکمت  زج  يا  هراچ  اکیرمآ  .دیزگرب  ار  يار  ياه  قودـنص 
.دنتفر يار  ياه  قودنص  ياپ  هب  راب  هس  لاس 2005  رد  قارع  مدرم  دش و  زاغآ  روشک  نیا  یسایس 

يارب شوـب  تلود  حرط  یـشاپورف  : » تشوـن هنیمز  نیا  رد  یـشرازگ  رد  ربماون 2003  رد 27  تسپ » نتگنـشاو   » ییاکیرمآ هماـنزور 
مک تسد  شوب  تلود  طسوت  زاغآ  رد  هک  یناتسیس  ياوتف  دیدرگ ، زاغآ  اوتف  کی  اب  قارع  رد  تردق  لاقتنا 

نوناق لیمکت  ات  قارع  نآ ، هیاپ  رب  هک  یحرط  دیـشاپ ، مه  رد  ار  قارع  ییاکیرمآ  مکاح  رمرب ، لپ  قیقد  طوسبم و  حرط  دـش ، هتفرگ 
هللا تیآ  تیاضر  بلج  يارب  تسا  نکمم  شوب  تلود  اکیرمآ ، دـشرا  ياـهماقم  هتفگ  هب  .دـنام  یم  اـکیرمآ  لاغـشا  تحت  یـساسا 

ناربهر : » تشون زین  ربماسد 2003  رد 1  هماـنزور  نیا   (1)« .دوش تاباختنا  ماـجنا  هب  روبجم  قارع  نایعیـش  ذوفن  رپ  ربهر  یناتـسیس ،
ياه هللا  تیآ  مادـص ، ینوگنرـس  زا  سپ  .دـنا  هتفرگ  هدـهع  هب  روشک  تسایـس  نییعت  رد  يرت  لاـعف  شقن  قارع  رد  هعیـش  یناـحور 

هنحـص رد  اههرهچ  نیرتذوفنرپ  هب  نونکا  هدرک و  روهظ  هدـمآ  دوجو  هب  تردـق  علخ  نایم  رد  قارع  رد  اـه  هللا  تیآ  رگید  فجن و 
تیآ تردق  ذوفن و  ياراد  قارع  هعیـش  ياهبزح  اه و  هورگ  زا  مادک  چیه  : » همانزور نیا  هتـشون  هب  .دنا » هدـش  لیدـبت  قارع  تسایس 

رب یناتسیس  هللا  تیآ  .دنوش  یم  بوسحم  ناهج  نایعیش  دیلقت  عجرم  ناونع  هب  هک  یهللا  تیآ  راهچ  هژیو  هب  دنتـسین ، فجن  ياه  هللا 
، هوالع هب  دراد ؛ مالعا  روشک  لیاسم  نیرتمهم  هرابرد  ار  دوخ  رظن  دـیاب  هک  دـنک  یم  ساسحا  دوخ  یبهذـم  ینید و  تیلوئـسم  هیاـپ 

هیلع شروش  رد  متسیب و  هدص  زاغآ  رد  ناریا  یـساسا  نوناق  هب  طوبرم  ثحب  رد  هعیـش  نایناحور  هک  ار  يربهر  شقن  دیاب  یناتـسیس 
ياهورین

177 ص :
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دنراد یم  راهظا  دنا ، هدرک  رادید  یناتسیس  اب  هک  یناسک  .دنک  ایحا  ار  دنتشاد ، هدهع  هب  لاس 1920 ) رد   ) قارع روشک  رد  یسیلگنا 
« .دنتسه روشک  روما  رد  یتراظن  شقن  کی  نتفرگ  هدهعرب  ددصرد  فجن  دشرا  ياه  هللا  تیآ  رگید  يو و  هک 

ییاکیرمآ دناهتفرگ  قارع  رد  يدایز  تردـق  هک  نایناحور  : » تشون هنیمز  نیا  رد  هیروف 2005  رد 7  زین  زمیات » كرویوین   » همانزور
تاباختنا يرازگرب  اب  اهنآ  عضاوم  دننک و  تقفاوم  روشک  نیا  یـسایس  دـنور  هرابرد  اهنآ  ینامز  لودـج  اب  ات  دـناهدرک  راداو  ار  اه 

یبوقعی دـمحم  هللا  تیآ  نارایتسد  زا  یکی  فیلخ  ساـبع  خیـش  .دـش  تیوقت  دوب ، هارمه  نایعیـش  هدرتسگ  روضح  اـب  هک  هیوناژ   30
قارع هدـنیآ  یموـمع  عـمجم  رد  نآ  ناگدـنیامن  قـیرط  زا  تیعجرم  ياههاگدـید  هک  تفگ  هراـب  نـیا  رد  قارع  هتـسجرب  یناـحور 

ره یمالـسا  تیوه  ظفح  هب  یـساسا  نوناق  هک  تسا  نیا  تسا  نآ  لابند  هب  تیعجرم  هک  یعوضوم  نیتسخن  .دـش  دـهاوخ  سکعنم 
(1)« .دراذگب مارتحا  درف 

سپ روشک  یسایس  یهدناماس  فده  هب  نارگلاغـشا  اب  لماعت  درکیور  یناتـسیس  هللا  تیآ  هژیو  هب  هعیـش  تیعجرم  يربهر  هب  نایعیش 
نآ یط  دش و  ذاختا  یناتـسیس  هللا  تیآ  يوس  زا  هدمع  روط  هب  هناکریز  رایـسب  یلکـش  هب  يژتارتسا  نیا  .دـندرک  ذاختا  ار  لاغـشا  زا 

هناهب لماعت  یهارمه و  نیا  دنچ  ره  .تفرگ  رارق  راک  روتـسد  رد  نانآ  اب  لماعت  یهارمه و  قیرط  زا  نارگلاغـشا  جورخ  يارب  هزرابم 
کی زا  نایعیش  عفن  هب  ار  قارع  یسایس  هنحص  تسناوت  اما  دننک  نارگلاغشا  اب  يراکمه  هب  مهتم  ار  نایعیش  ینـس ، ياهبرع  ات  دش  يا 
قارع رد  هعیش  عماوج  رد  تابث  ظفح  دیلک  یناتسیس  هللا  تیآ  هک ، نیا  ماجنارـس  .دهد و  رییغت  رگید  يوس  زا  قارع  مدرم  همه  وس و 

رد و 

178 ص :
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رب هدننک  لیدعت  ریثأت  دناوتب  ات  دنک  ظفح  ار  دوخ  یـسایس  تیعورـشم  دیاب  یناتـسیس  هللا  تیآ  .تسا  گرزب  هنایمرواخ  طاقن  رگید 
(1) .دنک يریگولج  اه  ینس  تاکیرحت  هب  نایعیش  خساپ  زا  راهم و  ار  يو  ياکیرمآ  دض  عضوم  ردص و  دناوتب  دشاب ، هتشاد  نایعیش 

یناتسیس هللا  تیآ  هعیش و  ینامیپ  مه  - 2

مان هچراپکی » قارع  یناـمیپ  مه   » هک دـندمآ  مه  درگ  يا  یناـمیپ  مه  رد  قارع  یبهذـم )  ) هعیـش ياـه  ناـیرج  اـه و  هورگ  نیرتمهم 
هورگ رگید  و  هوعد » بزح  «، » العا سلجم   » نوچمه يریگارف  گرزب و  ياـهبزح  اـه و  هورگ  هدـنریگربرد  یناـمیپ  مه  نیا  .تفرگ 

یناتـسیس هللا  تیآ  هژیو  هب  هعیـش  تیعجرم  یناـبیتشپ  يدـیلک  هدـننک و  نـییعت  لـماع  زا  هـک  تـسا  هعیـش  ریغ  یهاـگ  هعیـش و  ياـه 
اما دـش ؛ حانج  نیا  يزوریپ  ثعاب  هتـشذگ  تاباختنا  رد  هچراپکی  قارع  ینامیپ  مه  زا  یناتـسیس  هللا  تیآ  ینابیتشپ  .تسا  رادروخرب 

هنیرتشیب هدنراد  ناونع  هب  نایعیـش  يزوریپ  یناملراپ  ماظن  بوچراچ  رد  هدش و  نیودت  یـساسا  نوناق  هک  یطیارـش  رد  نآ و  زا  سپ 
رد مدرم  ریگارف  تکراـشم  ترورـض   ) عوـضوم نییبـت  اـب  هک  داد  حـیجرت  یناتـسیس  هللا  تـیآ  دوـب ، هدـیدرگ  زرحم  قارع  تـیعمج 
هللا تیآ  هاـگیاج  شقن و  ندـش  رتریگارف  ثعاـب  يریگ  عـضوم  نیا  .دـنک  رازگاو  مدرم  دوـخ  هـب  ار  قادـصم  صیخـشت  تاـباختنا )

.دش اهیقارع  همه  نایم  رد  تیعجرم  یناتسیس و 

نآ يأر  ياه  قودنص  ياپ  رد  نایعیش  هدرتسگ  روضح  لیالد  زا  یکی  نینچمه 

179 ص :

، یلرتراوک نتگنـشاو  یمیعن ، اضر  دـیحو  نادرگرب  قارع ،" رد  هعیـش  تایح  دـیدجت  يا  هقطنم  ياهدـمایپ  ، " رـصن اضر  یلو  - - 1
 . ص 3 هرامش 34 .  هام 1383 ، يد  کیتاملپید ، يرهشمه  زا : لقن  هب  ناتسبات 2004 ،
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لیلد هب  هک  دوب  عیاش  مادص  ینوگنرس  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  .دوب  هدرک  مالعا  ینید  هفیظو  ار  نداد  يأر  یناتـسیس  هللا  تیآ  هک  دوب 
یگداتسیا یلو  تسا  یـسایس  ریغ  درف  کی  يو  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  شداتـسا  دیاقع  فجن و  بتکم  هب  یناتـسیس  هللا  تیآ  قلعت 

یـسایس تدـش  هب  هک  درک  تباث  اه  یقارع  نیب  یبهذـم  یلخاد و  گنج  هنتف  عفر  زین  اکیرمآ و  ياه  حرط  يارجا  ربارب  رد  يو  ياه 
(1) .تساراد ار  دوخ  صاخ  شور  هار و  اما  تسا ،

قارع تسرهف  زا  قارع  ریزو  تسخن  نییعت  هژیو  هب  تاـباختنا و  زا  سپ  ياهدادـخر  هب  تیعجرم ، رظن  شقن و  تـیمها  رگید  هنوـمن 
.ددرگیم زاب  هچراپکی 

اهراـکهار هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  یبلچ ) دـمحا  لاربـیل  بزح   ) قارع یلم  هرگنک  هتـسجرب  وضع  تکوش ،» رـضم  »
هچراپکی قارع  یناـمیپ  مه  ياهتیـصخش  اـهبزح و  ناـیم  رد  دـشابن و  وگ  باوج  يریزو  تسخن  تسپ  بساـنم  صخـش  نییعت  يارب 

مامت دننک ، دییأت  ناشیا  هک  ار  یـصخش  ره  دوب و  دهاوخ  یناتـسیس  هللا  تیآ  رظن  نانخـس و  هب  دانتـسا  هلحرم  نیرخآ  داتفا ، فالتخا 
(2)« .درک دنهاوخ  قفاوت  نآ  رس  رب  ینامیپ  مه  ياضعا 

نیرت کیدزن  هدوب و  یناتـسیس  هللا  تیآ  دـییأت  دروم  هک  دـیدرگ  زوریپ  ینایرج  هورگ و  نامه  داد  ناشن  تاـباختنا  هجیتن  ماـجنارس ،
.دراد وا  هب  ار  اه  هاگدید 

180 ص :

هب زمیات ، ایـسآ  زین - : و  نیـشیپ ، یـسایس ،" هعـسوت  دنیارف  رد  موس  ماگ  قارع ؛ یناملراپ  تاباختنا  نایعیـش و  ، " یناهارف دمحا  - - 1
ص 5. هرامش 40 . هام 1383 ، نمهب  کیتاملپید ، يرهشمه  زا : لقن 

 . 20/11/83 قارع ، پاچ  حابصلا ، همانزور  - - 2
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ماجرف

، وـس کـی  زا  هـک  داد  ناـشن  ـالاب  هناـگ  راـهچ  لـماوع  هعیـش و  یتهاـقف )  ) یـسایس ریغ  یــسایس و  ياـه  هورگ  اـهنایرج و  یــسررب 
اراد ار  موس  یگژیو  نایعیـش  اهنت  یلو  دنراد  زین  اهدرک  ار  تسخن  یگژیو  ود   ) نیرتریگارف هتبلا  نیرت و  هتفای  نامزاس  نیرتدنمداهن ،
اهنت هک  دناهداهن  ماگ  یتشگزاب  یب  ریسم  هب  نانآ  رگید ، يوس  زا  و  دنتسه ؛ نایعیش  ینونک ، قارع  رد  رضاح  یتیعمج  هورگ  دنتسه )

لیروآ 2003 زا  شیپ  هاگیاج  هب  ار  نانآ  دـناوتیم  هقطنم  رد  هدـحتم  تالایا  دربهار  اه و  تسایـس  هرظتنمریغ  یناهگان و  رییغت  اهنت  و 
ماظن وترپ  رد  اهنآ  زا  یـساسا  نوناق  ینابیتشپ  یتیعمج ، ندوب  هنیرتشیب  نوچمه  ییاـهداینب  اـه و  هیاـپ  نایعیـش  عقاو  رد  .دـنادرگ  زاـب 
زکرم زیخ  تفن  زیخ و  لصاح  ياه  نیمزرـس  رب  طلـست  تیعجرم ، زاـس  هچراـپکی  يربهر و  داـهن  ندوب  اراد  یناـملراپ ، یتاـباختنا و 

اهنت دنتسه و  اراد  ار  و ...  قارع ) لالقتسا  متسیب و  هدص  نیزاغآ  ياهلاس  فالخرب   ) نآ فارطا  تختیاپ و  رب  طلست  قارع ، بونجو 
ینوریب لماوع  اـهینابیتشپ و  هب  درکیم  راداو  ار  ناـنآ  هک  دوب  قارع  رب  هماـکدوخ  و  رتیلاـتوت )  ) هاوخ تیماـمت  یمیژر  طلـست  لـیلد  هب 

.دنشاب هتشاد  مشچ 

یپ رد  هک  چرام 1991  یناگمه  یخیرات و  شزیخ  ناریا ، ههبج  رد  هعیـش  فلاخم  ياهورین  تکرـش  قارع و  ناریا و  هلاس  گنج 8 
روهمج سییر  ردـپ )، شوب  جرج  قیوشت  هب  قارع  بونج  رد  هدـحتم  تالایا  ياـهورین  يورـشیپ  تیوک و  رد  قارع  شترا  تسکش 

يراکمه یهارمه و  ینابیتشپ ، ماجنارس ، و  دنام ؛ ماکان  ناریا  ياه  تلاخد  زا  سرت  اب  دوب و  هداد  خر  1988 هدحتم 1992 –  تالایا 
لاغشا هرود  رد  نآ  ياه  تسایس  اب  یهارمه  لیرپآ 2003 و  رد  قارع  هب  هدحتم  تالایا  هلمح  زا  هعیـش  ياه  هورگ  اه و  فیط  همه 

ياه تلود  تاباختنا و  رد  هدرتسگ  تکرش  و  - 
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دنیاشوخان تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  تسخن - ) یناهج  گنج  زا  سپ  ناتسلگنا  لاغشا  هرود  گرزب  هابتشا  فالخ  رب   ) لاغـشا هرود 
.تسا نآ  نایعیش  هعماج  هژیو  هب  قارع و  خیرات 

، تروـص نیا  ریغ  رد  دـنراد ؛ ینوریب  ياـهورین  یناـبیتشپ  هب  يرایـسب  زاـین  رازگ ، نارود  نـیا  رد  هژیو  هـب  قارع ، نایعیـش  زین  نوـنکا 
هناگیب برع  ياه  تسیرورت  اه و  یفلس  ینس ، ياه  هورگ  یخرب  ثعب ، بزح  ياضعا  مادص ، ناییادف   ) مظنمان یـشروش و  ياهورین 

 ...( و

درب و دـنهاوخ  ورف  يا  هقرف  ياـه  بوـشآ  رد  ار  روـشک  دنتـسه ، رادروـخرب  زین  هقطنم  ياـهروشک  یخرب  هدرتـسگ  یناـبیتشپ  زا  هک 
هژیو هب  هناـگیب  ياـهورین  هب  قارع  نایعیـش  ینونک  یگتـسباو  ور ، نیا  زا  .دـننک  یم  ور  هب  ور  دـیدرت  اـب  ار  هعیـش  تموکح  یباـیماک 

دنناوت یم  قارع  نایعیـش  رازگ ، هرود  نایاپ  ات  اهینابیتشپ  نیا  همادا  اـب  دـسریم و  رظن  هب  یعیبط  ـالماک  رازگ  هرود  رد  هدـحتم  تـالایا 
عورـشم تموکح  تسناوت  دهاوخن  ینوریب  ینورد و  يورین  چیه  رگید  دـنا و  هداهن  ماگ  یتشگزاب  یب  دـنور  هب  هک  دنـشاب  راودـیما 

.دنک دیدهت  ار  نانآ 

هتخادرپ اهروشک  نیا  رد  نایعیش  هعماج  هژیو  هب  هقطنم  ياهروشک  رب  قارع  تالوحت  ریثات  هعیش و  ناهج  تخانـش  هب  هدنیآ  لصف  رد 
.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  تالوحت ، نیا  زوریپ  نیرتگرزب  ناونع  هب  ناریا ، رب  یعیش  قارع  ياهدمایپ  دوش و  یم 
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ناریا هقطنم و  رب  نآ  تاریثات  قارع و  رد  نایعیش  روهظ  موس : لصف 

هراشا
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هقطنم رد  نایعیش  یتیعمج  یسایس و  ییایفارغج - هاگیاج  هب  یهاگن  هعیش ؛ کیتیلپویژ  تسخن : راتفگ 

نایعیش يا  هقطنم  هاگیاج  تیعمج و  فلا -

هب ناهج  رد  هعیـش  تیعمج  ینعی  دنتـسه ، هعیـش  دصرد  ات 12  دودـح 10  ناملـسم ، درایلیم  کی  نایم  زا  دراشیر ، ناـی  هاگدـید  زا 
(1) .دسر یم  رفن  نویلیم  دودح 140 

(2) .تشاد وریپ  نویلیم  هب 135  کیدزن  هعیش  لاس 1995  رد  لاوت ، اوسنارف  رواب  هب 

رصن یلو   (3) .دنهد یم  لیکشت  ار  ناهج  ناناملسم  دصرد  ات 15   10 یماما ، هدزاود  نایعیش  هکنارف ، مناخ  رلوف و  ماهارگ  هتـشون  هب 
ار ناهج  ناناملسم  يرفن  درایلیم  تیعمج 3/1  دصرد  هک 10  تسا  هدرک  دروآرب  رفن  نویلیم  دودح 130  رد  ار  نایعیش  تیعمج  زین 

(4) .دنهدیم لیکشت 

یگدنز ناتسکاپ  نانبل و  نایم  هقطنم  رد  نویلیم ) شیبامک 120   ) نایعیش هنیرتشیب 
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تاقیقحت تاعلاطم و  هسسوم  نمآ ، رـشن  نارهت : اقآ ، مساق  اضر  یلع  نادرگرب  هعیـش ،" کیتیلپوپژ  ، " لاوت اوسنارف  زا : لقن  هب  - - 1
 . ص 9  ، 1379 رون ، نازاس  هشیدنا 

 . ص 146 نامه ، - - 2
هعیـش تاراشتنا  مق : يزیربت ؛ هجیدخ  نادرگرب  هدـش ، " شومارف  ناناملـسم  برع  نایعیـش  ، " هکنارف میحر  دـنر  رلوف ، ماهارگ  - - 3

 . ص 42  ، 1384 یسانش ،
Vali Nasr,”Regional Implications of Shi`a Revival in Iraq,” The Washington - - 4

 . Quarterly , Summer 2004
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ار هورگ  نیرتـگرزب  ناـنبل ، رد  .تسا  نایعیـش  نآ  زا  ناـجیابرذآ  قارع و  نـیرحب ، ناریا ، ياـهروشک  تـیعمج  هنیرتـشیب  .دـننک  یم 
رواخ ناتـسکیجات و  دنه ، زین  و  ، ) سراف جـیلخ  هزوح  ياهروشک  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، ناتـسبرع ، رد  دـنهد و  یم  لیکـشت  نایعیش 

نیرتگرزب دنا و  هتفرگ  رب  رد  ار  سراف  جیلخ  نایعیـش ، تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ، .دنتـسه  اراد  ار  هنیرتمک  نیرتگرزب  نایعیـش  اقیرفآ )
دناهدش و عقاو  سراف ) جیلخ  هرانک  یبرع  ياهروشک  قارع و  نیرحب ، ناریا ،  ) سراف جیلخ  هزوح  ياه  نیمزرس  رد  نایعیش  تیعمج 

(1) .تسا نایعیش  نتفرگ  تردق  زا  ینس  ناربهر  اهینس و  ینارگن  لیالد  نیرت  یلصا  زا  یکی  نیا 

هرابود نایعیـش  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  اهنت  دـناهدرک و  یگدـنز  اهینـس  هطلـس  ریز  هراومه  نایعیـش  ناریا ، زا  نوریب 
لـصا رد  هیروـس  ناریا –  يدربـهار  طـباور  .دـندش  لیدـبت  یعاـمتجا  یـسایس - هـصرع  رد  یمهم  نارگیزاـب  هـب  دـنتفرگ و  تردـق 

رد ار  اه  ینـس  هطلـس  تسناوتن  نوگانوگ  ياه  لیلد  هب  ناریا  بالقنا  لاـح ، نیا  اـب  .دوب  اهینـس  هیلع  نایعیـش  يدربهار  یگچراـپکی 
لرتنک يداینب  ياه  لیلد  زا  یکی  هقطنم  رب  اه  ینـس  هطلـس  .دـنک  رارقرب  هنزاوم  اه  ینـس  نایعیـش و  ناـیم  دـشکب و  شلاـچ  هب  هقطنم 

ياهروشک رد  یعیش  ياه  شبنج 

، ناتسبرع هژیو  هب  رـصم و  نوچمه  ییاهروشک  يا  هقطنم  ياهتـسایس  يداینب  ياهنوتـس  زا  یکی  لیلد ، نیمه  هب  .تسه  هدوب و  یبرع 
(2) .دنک مهارف  ار  سراف  جیلخ  رب  نایعیش  هطلس  هنیمز  دناوتیم  هک  تسا  هقطنم  رد  نایعیش  ندش  رت  دنمورین  زا  يریگولج 

، نانبل یلخاد  گنج  ناریا و  بالقنا  نوچمه  هتشذگ  ههد  دنچ  ياهدادخر 
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.تسا هدرک  حرطم  یکیتیلپویژ  لماع  کی  ناونع  هب  ار  هعیش  هلئسم 

هدـش هتـشابنا  نآ  رد  تیفیک  نیرتهب  اب  ناهج  یتفن  ریاخذ  مراهچ  هس  هک  ییاج  سراف -  جـیلخ  هقطنم  نامنووش ، ری  یپ  ناژ  رواب  هب 
، هدش هدیشک  سراف  جیلخ  نایعیـش  دنبرمک  درگادرگ  هک  يا  هریاد  رگا   (1) .دنتسه بهذم  هعیش  نآ  دصرد  هب 70  کیدزن  تسا - 
رد هعیـش  نیا ، ربانب  .دنا  هدش  عقاو  ساسح  زکارم  نوناک و  رد  هعیـش  ياه  تیعمج  هنیرتشیب  هک  دید  میهاوخ  دوش ، هدید  رت  هدرتسگ 
اب ربارباـن و  هقرف  هس  هب  شیادـیپ ، هدـص  نیتـسخن  زا  نییآ  نیا  .دراد  رارق  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  تارجاـشم  زا  يرایـسب  بلق  نتم و 
هب زین  دوخ  هک  یماما ) تفه   ) یلیعامـسا دننکاس ، نمی  رد  هزورما  هک  یماما ) جنپ   ) يدـیز تسا : هدـش  میـسقت  نوگانوگ  تشونرس 

(2) .دراد دوجو  قارع  نانبل و  ناریا ، رد  نونکا  مه  هک  یماما  هدزاود  هعیش  ماجنارس  و  تسا ، هدش  میسقت  اه  شبنج  يرس  کی 

هک يزیچ  .دندرب  هانپ  یناتسهوک  قطانم  هب  اه ، ینس  تالمح  زا  زیرگ  يارب  نایعیـش  هتـشذگ ، ياه  هدص  رد  يروخ ، داوف  هتـشون  هب 
(3) .تسا هتفرگ  لکش  نامز  نآ  زا  دراد ، دوجو  هریغ  يدیز و  هوک  يولع ، هوک  زورد ، هوک  مان  اب  هنومن  يارب  هزورما ،

رد يوفـص  نامدود  يوس  زا  یلم  بهذم  ناونع  هب  یماما  هدزاود  هعیـش  شریذـپ  نیون ، رـصع  رد  هعیـش  يامنرود  زا  مهم  رییغت  اهنت 
یناریا عقاو  رد  لاوت ، اوسنارف  هاگدـید  زا  .تشاد  یپ  رد  يرایـسب  ياهدـمایپ  نایوفـص  يوس  زا  هعیـش  شریذـپ  .دوب  مهدزناش  هدـص 

زج هب  متسیب ، هدص  ات  .دش  هعیش  نییآ  ریذپان  ییادج  شخب  یمارآ  هب  ندوب 
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لاس رازه  زا  کیتیلپویژ ، هنیمز  رد  مالـسا ، خـیرات  هدـمع  یگژیو  .تسا  هدوب  زوریپ  اج  همه  رد  ینـس  مالـسا  ناریا ، یـسایس  ياضف 
 - نیون رصع  رد  هعیش  نییآ  تسد  هب  ناریا  حتف  مه  نآ  انثتـسا و  کی  زج  هب  ناینـس -  تسد  هب  هعیـش  یبوکرـس  يوس ، نیا  هب  شیپ 
هک یماما  هدزاود  نایعیش  تسا ؛ یماما  هدزاود  هعیش  زا  هورگ  ود  يدنب  میـسقت  يور ، هیویلوا  هاگن  زا  رگید  مهم  یگژیو  .تسا  هدوب 

تیناحور نآ  رد  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  و  قارع ، ناجیابرذآ و  ناریا ، دـننام  دـنا ، هتفرگ  لکـش  هتفای و  ناـمزاس  یتیناـحور  ياراد 
(1) .درادن ینادنچ  شقن 

هعیش ياه  هقرف  ب -

هراشا

يدیز یلیعامسا و  يولع ، یماما ، هدزاود  هدمع  هورگ  راهچ  رد  اهنآ  یسررب  هب  نایعیش ، تیعمج  هاگیاج و  رت  لماک  تخانـش  يارب 
: میزادرپ یم 

یماما هدزاود  نایعیش  - 1

ناریا  : 1-1

هراشا

رد هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  .تسا  انثتسا  کی  هنایمرواخ  یعیش  ياه  شخب  رگید  هب  تبـسن  ناریا ، رد  هعیـش  تیعقوم  نیون ، رـصع  رد 
رد ار  یماما  هعیش  نییآ  دیدج ، هاش  لیعامسا ، دیـسر و  تردق  هب  نامز  نآ  روانهپ  ناریا  رد  يوفـص  مان  هب  ینامدود  مهدزناش  هدص 

.درک يرابجا  يروتارپما  رسارس 

يارب دـش و  ماجنا  رابجا  روز و  اب  مدرم  نایم  رد  هعیـش  شریذـپ  .دـندوب  نییآ  ینـس  ناریا  تیعمج  رتشیب  سییول ، درانرب  هاگدـید  زا 
ینالوط و شریذپ  نیا  هب  نداد  نایاپ 
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(1) .دندناوخارف نیرحب ) قارع و  نانبل ،  ) یتنس یعیش  ياهنیمزرس  زا  ار  یناغلبم  يرابجا ،

شیادـیپ اب  اهنت  ینـس ، هعیـش و  نایم  یتشآ  يارب  راشفا  هاش  رداـن  یبهذـم  ياهتـسایس  سپـس  ینـس و  ياـهناغفا  بوشآ  هفقو  زا  سپ 
یماما هدزاود  هعیـش  ندوب و  یناریا  نایم  داد و  خر  ناریا  مدرم  نایم  رد  هعیـش  نییآ  شریذپ  زا  هلحرم  نیمود  هک  دوب  راجاق  نامدود 

ياهوپاکت دمایپ  راجاق ) نامدود   ) شریذپ نیمود  یـسایس و  تردق  دمایپ  ( يوفـص نامدود   ) شریذپ نیتسخن  .دـش  ماجنا  يدـننامه 
يرابرد نییآ  تروص  هب  دش و  نوریب  ناگدش  هدنار  نییآ  تلاح  زا  هعیـش  نایوفـص ، يوس  زا  هعیـش  شریذپ  نمی  هب  .دوب  تیناحور 

تـسد هب  هعیـش  رـسارس  شیب  مک و  يروـشک  بالقنا 1979 ، زا  سپ  .دـنام  یقاـب  یـسایس  تردـق  ذوفن  ریز  ناـنچمه  اـما  دـمآرد ،
نیرتمهم متـسیب ) هدص  مود  همین  یـساسا  تالوحت  زا  یکی   ) ناریا رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا  يزوریپ  .داتفا  یعیـش  نایبهذـم 

(2) .تسا هعیش  خیرات  دادخر 

یبالقنا ناریا  یجراخ  تسایس 

ار دوخ  کیتیلپویژ  هاگیاج  هیاسمه  ياه  تلم  اه و  تموکح  دیدهت  زا  هتسویپ  هرهلد  اب  یخیرات و  ياه  هبرجت  زا  يرو  هرهب  اب  ناریا 
زا سپ  ناریا  یجراـخ  تسایـس  يا ، هقطنم  هاگدـید  زا  .تسا  هدرک  كرد  ساـسحا و  هدـش ، هرـصاحم  يروـشک  لکـش  هـب  هـشیمه 

یتنـس نابیقر  يوس  زا  هتـساخرب  دـیدهت  هنوگره  ربارب  رد  يریگـشیپ  ذوفن و  ظفح  ینعی  روشک  یتنـس  تسایـس  نامه  هلابند  1979م 
، هیکرت هیسور ، )

189 ص :

ص 32. نامه ، - - 1

ص 41. نامه ، - - 2
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ياه شیارگ  اب  یعیش  ریغ  یلم  ياه  هنیرتمک  ار  نآ  فارطا  هک  هدش  لیکشت  یناریا  هتسه  کی  زا  ناریا  .تسا  ناتسکاپ ) ناتسبرع و 
يارب یلامتحا  ذوفن  ياه  هقطنم  هدننکـش و  طوطخ  اه  هنیرتمک  نیا  .دـنا  هدرک  هطاـحا  هدـش  راـهظا  شیب  مک و  هناـهاوخ و  ییادـج 

.دنهد یم  لیکشت  ار  هوقلاب  نانمشد 

(1) یعیش هیداحتا  کی  مان  هب  یمالسا  بالقنا  یناهج  يربهر  ياعدا  زا 1979م  سپ  ناریا  یجراخ  تسایس  یناهج ، هاگدید  زا 

ياه مادـقا  رد  ناریا  .تسا  هداد  يرترب  ناریا (2) داحتا  هشقن  هب  ار  یعیـش  داحتا  هشقن  نارهت  يور ، هیویلوا  رواـب  هب  .دوریم  رامـش  هب 
دیکات اه ) يرذآ  نانبل و  بونج  نایعیـش  ناتـسناغفا ، ياه  هرازه  دننام   ) یناریا ریغ  هعیـش  نامدرم  رب  دهدیم  حیجرت  دوخ  کیتاملپید 

(3) (. اه کیجات  اهدرک و  دننام   ) دنتسه یناریا  يداژن  دید  زا  هک  یمدرم  رب  ات  دنک 

ناهج هژیو  هب  هعیـش ، ناهج  رـسارس  هب  هتـشذگ و  ناریا  ياهزرم  زا  هک  تسا  ياهدیدپ  ناریا  یمدرم  تلود  رد  عیـشت  ندـش  هنیداهن 
رب ناریا  ذوفن  یبهذـم ، يایفارغج  هاگدـید  زا  .تسا  هدرک  تیارـس  ناریا  هیاسمه  ياهروشک  هب  مییوگب ، رتهب  یماـما و  هدزاود  هعیش 

.دراد يدیز  یلیعامسا و  ناهج  رب  یگنر  مک  ذوفن  ناریا  دوش و  یم  لامعا  یماما  هدزاود  هعیش  ياهنیمزرـس  رد  اساسا  عیـشت ، ناهج 
هقبط تیناحور  اهنیمزرـس ، نیا  رد  اریز  دراد ، يرتشیب  تدـش  دنتـسه ، یماما  هدزاود  هعیـش  هک  ییاه  نیمزرـس  رد  هژیو  هب  ذوفن  نیا 

رما نیا  دناهدروآ و  رد  هنیداهن  لکش  هب  ار  یماما  هدزاود  هعیش  اه ) یمظعلا  هللا  تیآ  اه و  هللا  تیآ  اه ، مالسالا  تجح   ) هدش يدنب 
یناریا اب 
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Pan-Shiism - - 1
Pan-Iranism - - 2
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.دوش یم  نشور  ناریا  زا  نوریب  رد  رقتسم  هعیش  تیناحور  ندش 

ناجیابرذآ يروهمج   : 2-1

هدزاود ناجیابرذآ  يروهمج  نایعیش  همه  .دناناملسم  ریغ  مه   3  % ینس و  14 ، % هعیش  83  % .دراد ناملسم   97  % ناجیابرذآ يروهمج 
(1) .دنایلبنح یکدنا  هتبلا  یفنح و  رتشیب  زین  اه  ینس  .دنتسه  یماما 

هعیـش هب  مهدزناش  هدـص  رد  اهنآ  .دـنهد  یم  لیکـشت  نایعیـش  ار  ناـجیابرذآ  يروهمج  مدرم  زا  دـصرد   75 لاوت ، اوـسنارف  رواـب  هب 
.تسا مالـسا  ناجیابرذآ  يروهمج  یلم  یمـسر و  نید  .دیدرگ  ناریا  يروتارپما  هب  اهنآ  شیارگ  بجوم  رما  نیا  .دـنتفای و  شیارگ 
.دشاب یلم  سلجم  هدنیامن  و  يرهـش ، ییاتـسور و  هدنیامن  رادنامرف ، دناوت  یمن  یناحور  .تسادـج  تسایـس  زا  نید  نوناق ، ربانب  اما 

یم یناجیابرذآ  دنورهـش  ره  تسا و  دازآ  نید  روشک ، نیا  رد  .تسا  مدرم  يونعم  ینید و  ياهزاین  ندروآرب  اهنت ، یناـحور  هفیظو 
رطاخ هب  ار  یـسک  درادن  قح  یـسک  .دهد  ماجنا  هنادازآ  ار  نید  نامه  یبهذم  ياهنییآ  دریذپب و  دـهاوخ  یم  هک  ار  ینید  ره  دـناوت 

ظاحل زا  هورگ  نیا  تیلاعف  .دننک  غیلبت  دنناوت  یم  همه  تیباهو ،»  » زج هب  یمالسا  بهاذم  نایم  زا  .دهد  رازآ  یبهذم  نید و  شریذپ 
(2) .تسا هدش  مالعا  عونمم  ینوناق 

، دنکیم لمع  شور  کی  هب  شیب  مک و  یعامتجا  هنیمز  رد  ناجیابرذآ ) يروهمج  ناریا و  ناجیابرذآ   ) زرم يوس  ود  رد  هعیش  نییآ 
يروهمج رد  لامش ، رد  اما 

191 ص :

، یـــــسانش هعیـــــش  یناــــهج  عــــمجم  ناــــجیابرذآ ،" يروــــهمج  رد  بهذـــــم  نــــید و  رهم "، يراـــــصنا  اـــــضر  - - 1
 . www.shiastudies.com

.نامه - - 2
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دیاب ناریا  اب  طباور  اب  هطبار  رد  .تسا  هتفای  نامزاس  رتمک  ناریا  تیناحور  هب  تبسن  هک  دنتسه  یتیناحور  ياراد  نایعیش  ناجیابرذآ ،
اب یماما  هدزاود  هعیـش  نیا  .دوش  ریـسفت  هناراگنا  هداس  دیابن  یماما  هدزاود  هعیـش  هب  یناریا  نیـشیپ  ناتـسا  نیا  یگتـسبلد  هک  تسناد 

اقیمع هک  تسا  ور  هب  ور  يا  هعماج  اب  ناجیابرذآ  رد  هعیـش  نییآ  هزورما ، .تسا  هدوب  هارمه  يداحلا  يوروش و  تاغیلبت  لاس  داـتفه 
.دشاب (1) نارهت  هیبش  یتموکح  يوزرآ  رد  يرذآ  یناگمه  راکفا  هک  تسا  نهذ  زا  رود  رایسب  تسا و  هدش  کییال 

ناتسناغفا  : 3-1

یماما و هدزاود  هنیرتشیب  هورگ  ود  زا  اهنآ ،  (2) .دنهد یم  لیکشت  ار  روشک  نیا  تیعمج  دصرد  ات 30  دودح 27  ناتسناغفا ، نایعیش 
زا دصرد )  90  ) ناشرتشیب اما  دنراد ؛ وریپروشک  نیا  نوگانوگ  ياه  هریت  نایم  رد  دوخ  اه  یماما  هدزاود  .دنتسه  یلیعامـسا  هنیرتمک 

دوریم رامش  هب  اه  هرازه  تیوه  ریذپان  ییادج  شخب  هعیش ، نییآ  هک  اجنآ  ات  دنا ، هرازه  هریت 

زا دصرد  اههرازه 16  رواخ ، نامدرم  سلطا  باتک  رد  هیلس  هردنآ  ناژ  رواب  هب 

192 ص :

نسگینب ردناسکلا  هب : دینک  هاگن  ناجیابرذآ ، يروهمج  ینید  تیعـضو  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 56 . نیشیپ ، لاوت ، اوسنارف  - - 1
و . 1371 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  تایب ، هواـک  نادرگرب  هدـنیآ ،" لاـح و  هتـشذگ ، يوروش ؛ ناناملـسم  ، " پآ سکارب  يرم  و 

.1366 يوضر ، سدق  ناتسآ  یگنهرف  تنواعم  رف ، یعازخ  یلع  نادرگرب  يوروش ،" داحتا  ناملسم  ماوقا  ، " رنیکآ نیریش 
صص هام 1384 ، يد  مود ، هرامش  تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  نایعیش ،" تاباختنا و  ناتسناغفا ، ، " یفسوی هللا  تایح  - - 2

 . 33-35
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گرزب هورگ  نیموس  ای  نیمود  دـنناد ، یم  نالوغم  ناگدـنامزاب  زا  ار  ناـنآ  هک  اـههرازه ،  (1) .دنهد یم  لیکشت  ار  ناتـسناغفا  مدرم 
دروم هراومه  دوخ  یعامتجا  یسایس -  تایح  لوط  رد  اههرازه  .دناروشک  نیا  رد  هعیش  یلصا  موق  هتفر و  رامش  هب  ناتسناغفا  يداژن 

یهاشداپ تسد  هب  مهد ، هدص  رد  تاج ،) هرازه   ) اه هرازه  نیمزرـس  .دنا  هتـشاد  رارق  اه  نوتـشپ  هژیو  هب  ماوقا  رگید  فاحجا  متس و 
هب رواب  هیاپ  رب  تسا و  یماما  هدزاود  هعیـش  اههرازه  نییآ  .دـندروآ  يور  هعیـش  نییآ  هب  ناـنآ  ماـگنه  نیا  رد  تسرد  داـتفا و  ناریا 

لکشتم ناریا  تیناحور  دننام  هرازه  نایناحور  لوئالپ ، ود  هیوزگا  رواب  هب  هچرگ  .تسا  هدش  يرازگ  هیاپ  راد  نید  یناحور  يرامش 
.دنا هدشن 

دناهدـش نکاـس  نمیـشن  زین  روـشک  نیا  یلـصا  ياهرهـش  یخرب  رد  ناتـسناغفا ، زکرم  رد  تاـج  هرازه  نیمزرـس  رب  نوزفا  ناـیعیش ،
ردان شترا  ناگدنامزاب  زا  هک  اهـشابلزق ، تسخن ، تسا : هدـش  لیکـشت  ریز  يداژن  هورگ  ود  زا  ناتـسناغفا ،) تختیاپ   ) لباک تیعمج 

؛ دناراشفا هاش 

(2) .دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تختیاپ  ینویلیم  تیعمج 3  زا  یمیندوش  یم  هتفگ  هک  رجاهم ، ياه  هرازه  مود ،

داژن زا  هدوب و  رهـش  نانکاس  دـصرد   70 نایعیـش ، روشک ،) نیا  رتخاـب  رهـش  نیرتگرزب  ناتـسناغفا و  گرزب  رهـش  نیمود   ) تاره رد 
یبساـنم حطـس  زا  ناریا ،)  ) عیـشت زکرم  هـب  یکیدزن  لـیلد  هـب  ینید ، زین  یگنهرف و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ، هاـگن  زا  اـهنآ  .دـناکیجات 

.دنرادروخرب

رد و  ناداژن ) نوتشپ  زکرم  ناتسناغفا و  بونج  رهش  نیرتگرزب   ) راهدنق رد 

193 ص :

ص 64. نامه ، - - 1
 . www.shiastudies.com، یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ناتسناغفا ،" نایعیش  - - " 2
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اب يداژن  مه  ببس  هب  هک  دننکیم  یگدنز  دنتسه ، نوتشپ  داژن  زا  رتشیب  هک  نایعیش  زا  يریگ  مشچ  رامش  زاب ، رید  زا  رهش ، نیا  لامش 
نایعیش یبهذم  یسایس -  فورعم  تیصخش  .دناهدش  راتشک  هجنکش و  بوکرـس ، راچد  رتمک  اههرازه ، تبـسن  هب  روشک ، هنیرتشیب 

.تسا ناتسناغفا  هعیش  ياملعا  ياروش  سیئر  يراهدنق ، ینسحم  فصآ  دمحم  خیش  هللا  تیآ  يراهدنق ،

.دناهرازه داژن  زا  هعیش و  نانکاس ، رتشیب  نآ ، هموح  و  ناتسکرت ) هیحان  زکرم  ناتـسناغفا و  لامـش  رهـش  نیرتگرزب   ) فیرـش رازم  رد 
زا .دنا  هعیش  ناجزوج ،)  ) ناگزوگ خلب و  ياه  ناتسا  هژیو  هب  ناتسکرت ،)  ) ناتسناغفا لامش  تیعمج  دصرد  هب 50  کیدزن  عقاو ، رد 

.درب مان  ناوت  یم  ار  تدحو  بزح  نیشیپ  ربهر  يرازم ، یلعلادبع  دیهش  لامش ، نایعیش  فورعم  یبهذم  یسایس - ياه  تیصخش 

نامز هب  نانآ  هنیشیپ  .دناهدنکارپ  روشک  نیا  نوگانوگ  ياهرهش  رد  هک  دنتسه  اهدیس  ناتسناغفا ، یماما  هدزاود  نایعیش  رگید  هورگ 
.دندش هدنهانپ  نیمزرس  نیا  هب  هک  ددرگ  یم  زاب  راوزبس  رد  نارادبرس  شزیخ  بوکرس 

ياه هرازه  هژیو  هب  اهنییآ  اهداژن و  رگید  نایز  هب  ینـس  نوتـشپ  ياه  هلیبق  نونک ، ات  دمآ -  دیدپ  ناتـسناغفا  هک  مهدـجه -  هدـس  زا 
تیعمج کی  .دندرک  زاغآ  ار  دوخ  یتنس  یتخاونکی  زا  جورخ  اه  هرازه  تیعمج  ههد 1960 ، رد  .دندنار  نامرف  روشک  نیا  رب  هعیش 

 - دوب هتفای  شرورپ  ناریا  رد  رتشیب  هک  هعیش -  تیناحور  رد  ماگنه  نیمه  رد  دمآ و  دیدپ  مسییوئام  مسیـسکرام  شیارگ  اب  کییال 
یهاگآ هب  يدالیم  داتـشه  ههد  رد  هنالاعف  روضح  لیلد  هب  نایعیـش  .داتـسیا  یم  یتنـس  تیناحور  ربارب  رد  هک  دمآ  دـیدپ  ییون  لسن 

هناگی ربهر  يربهر  تحت  نایعیـش  رتشیب  ندمآ  درگ  رما  نیا  یلـصا  تلع  .دـنتفای  تسد  یناوارف  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، ياه 
یلعلادبع دیهش  )

194 ص :
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رـسارس رد  ییانثتـسا  یتیمها  هتـشذگ  لاس  تسیب  هک  تفگ  ناوت  یم  نامگ  یب  .تسا  هدوب  تدحو ) بزح   ) هناگی بزح  و  يرازم )
ییازس هب  ریثات  اههرازه  یلم  یهاگآ  دشر  رد  لماع  ود  هتشذگ ، ههد  هس  ود  رد  يور ، هیویلوا  رواب  هب  تسا ؛ هتـشاد  اه  هرازه  خیرات 

.هعیش تیناحور  ندیسر  تردق  هب  رگید  و  ناتسناغفا ، یتسینومک  تموکح  رگلاغشا و  يوروش  ربارب  رد  يرادیاپ  تسخن  .تشاد 

یتنس تیناحور  ربارب  رد  دندوب ، هتفرگ  لکش  بالقنا 1979  زا  شیپ  ناریا  رد  هک  تسود  ناریا  نابز و  یـسراف  نیون  تیناحور  نیا 
(1) .دشاب ارگ  لوحت  ییورین  دیاب  هکلب  دنک ، دودحم  نهک  ياهرواب  نایب  هب  ار  دوخ  دیابن  رگید  هعیش  هک  دندقتعم  نانآ  .داتسیا 

.تسا هدوب  نآ  شخب  ماهلا  هراومه  نارهت  لاح ، نیا  اب  تسناد ، ناریا  ریثات  زا  رسارس  ار  نیون  یـسایس  یهاگآ  نیا  ناوتب  هک  نآ  یب 
تیوقت .تسا  هدوب  یـسایس  یگدـنز  زا  اه  هرازه  فذـح  اوزنا و  زا  يریگولج  هقطنم  نیا  رد  نارهت  یلـصا  شـشوک  شیپ ، اهلاس  زا 

هارمه تدحو  بزح  مان  هب  ناریا  راداوه  هرازه  بزح  لیکـشت  اب  هک  تسا  هتـشاد  8 یپ رد  ار  ناـیناریا  روضح  تیوقت  هرازه ، تیوه 
لاس دنچ  رد  .تساه  هرازه  اب  كرتشم  زرم  دوبن  هنیمز ، نیا  رد  ناریا  ياه  تیدودحم  زا  یکی  هتبلا  .دوب 

195 ص :

: هـب دــینک  هاـگن  اــه ، هرازه  ناتــسناغفا و  نایعیــش  زا  رتـشیب  یهاــگآ  يارب  ص 63 ؛  نیــشیپ ، لاوــت ، اوــسنارف  زا : لــقن  هـب  - - 1
، جارس هلجم  . – 1381 تمس ، تاراشتنا  یغورف ، رغصا  رتکد  نایروغ ،" خیرات   – " .نارهت ص290 ، ج 2 ، عیشت ،" فراعملاهریاد  "

" اه هرازه   " هلاـقم ش 18 ، جارـس ، هلجم  .یملاـع –  یلع  همجرت  يدـالوف ، نسح  تاـج ،" هرازه  نیمزرـس   " هلاـقم هرامش 17-16 ،
، يوسوم رکسع  دیس  ناتـسناغفا ،" ياه  هرازه  ". – " هرازه یلم  خیرات  ، " فناخ رومیت  .یقیدص -  رتکد  گنهرف ،) نابز و  خیرات ، )
"، مالسا زا  دعب  ناتـسناغفا  ، " یبیبح یحلادبع  . - 88  - 86 ياه هرامـش  تدحو ، همان  هتفه  . - 1379، نارهت ییافش ، هّللادسا  مجرتم 

.1376، نارهت
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نیا رد  یگنهرف   - یـسایس ياه  تیلاعف  ياضف  ندـش  زاب  هب  يازرک  دـماح  ندـمآ  راک  يور  نابلاط و  تموکح  یـشاپورف  هتـشذگ ،
.تسا هدش  گنررپ  رایسب  ناتسناغفا  یعامتجا  یسایس -  راتخاس  رد  نایعیش  روضح  دیماجنا و  روشک 

لمع دوخ  بهذم  هیاپ  رب  دوخ  ییاضق  یعرـش و  روما  رد  ات  هدـش  هداد  هزاجا  نایعیـش  هب  زین  هیروف 2004  بوصم  یـساسا  نوناق  رد 
.تسا هدش  هتشادرب  اه  هنیرتمک  قوقح  هب  مارتحا  تیندم و  هب  لین  تهج  رد  گرزب  یماگ  مادقا  نیا  اب  هک  دنیامن 

دنه هراق  هبش   - 4-1

رد هعیش  نییآ  یسراپ و  گنهرف  ششخرد  ناناملسم و  ییاور  نامرف  راگزور  هدنامزاب  ریمشک ،) ناتـسکاپ ، دنه ،  ) هراق هبـش  نایعیش 
.دنتسه ناتسودنه 

ار ینونک  دـنه  ياهتلایا  زا  یگرزب  شخب  دوب ، یناریا  گـنهرف  اـب  راـبت  كرت  یناـمدود  هک  لوغم -  يروتارپما  مهدـجه ، هدـص  رد 
اب دـنه  یماما  هدزاود  ناهج  .داد  ناشن  یماما  هدزاود  هعیـش  شرتسگ  یعون  اب  ار  دوخ  لوغم ، نامدود  رب  ناریا  ریثات  .درک  هچراـپکی 
رد هنیرتمک  نایم  رد  ياهنیرتمک  عقاو  رد  هک  میباییم  زاب  ار  يدنه  نایعیش  نیا  هزورما  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  لوغم  نامدود  تموکح 

.دنتسه باجنپ  ریمشک و  ناتسجار ، شدارپراتوا ، ياهتلایا  رد  دنه  لامش 

رفن نویلیم  هب 25  کیدزن  یتیعمج  دنه  رد  نونکا  نانآ  .دـندوب  هراق  هبـش  ناناملـسم  دـصرد  هدنیامن 10  مهدزون  هدـص  رد  نایعیش 
يوـس زا  مه  یطارفا و  ياهودـنه  يوـس  زا  مه  دـنه  نایعیـش   (1) .دوشیم یلیعامـساو  یماـما  هدزاود  لـماش  ود  زین  دوخ  هک  دنتـسه 

.دنراد رارق  يدج  دیدهت  دروم  ور  دنت  ياهینس 

196 ص :

صص 76-78. نامه ، - - 1
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هنیرتمک کـی  یماـما و  هدزاود  هنیرتشیب  کـی  هب  دوخ  هک  تسا ، هدـش  دروآرب  نت  نویلیم  ات 35  زا 27  نایعیش  رامش  ناتـسکاپ ، رد 
نایعیش مهم  زکارم  زا  ناتسچولب  تلایا  زکرم  هتیوک  رهش  دنتسه و  هعیش  ناتسکاپ  ناناملـسم  دصرد  .دنوش 25  یم  میسقت  یلیعامسا 
هنیرتمک نیرتگرزب  نایعیش  .دنراد  تنوکـس  نایعیـش  باجنپ ، رد  زین  ناتـسکاپ و  نیچ و  زرم  رد  تیگلگ  ناتـستلب و  هیحان  رد  .تسا 

.دناهتشاد هدهع  هب  ار  یساسح  شقن  ناتسکاپ  یسایس  تابث  لالقتسا و  رد  هک  دنروشک  نیا 

ضرعم رد  دنه ، نایعیش  نوچمه  زین  ناتسکاپ  نایعیش   (1) .تسا هدوب  هعیش  زین  ناتسکاپ ، رازگ  ناینب  مظعا ) دئاق   ) حانج یلع  دمحم 
نایعیـش .دناهدش  لمحتم  ار  یناوارف  ياه  بیـسآ  یباهو  ور و  دنت  ياه  ینـس  يوس  زا  هتـشذگ  ياهلاس  رد  اهنآ  .دنراد  رارق  دیدهت 

زا یمین  هب  کیدزن  هک  اجنآ  زا  اما  دنا ، تیعمج  زا  یمک  دصرد  دـنا و  هنیرتمک  دوخ ، تیعمجرپ  ياهروشک  رد  دـنچ  ره  هراق ، هبش 
.دنراد ییازس  هب  شقن  هعیش  کیتیلپویژ  رد  دنهد ، یم  لیکشت  نایعیش  ار  ناهج  تیعمج 

برع نایعیش   : 15

هراشا

مـشچ هنیرتمک  نانآ  نامع ، ناتـسبرع و  تیوک ، رد  نامگ  یب  اما  تسین  تسد  رد  یبرع  ياـهروشک  نایعیـش  رامـش  زا  یقیقد  راـمآ 
.قلطم هنیرتشیب  نیرحب  قارع و  رد  و  دنایبسن ؛ هنیرتشیب  نانبل  رد  دنتسه ؛ يریگ 

رد هنایمرواخ و  زیخ  تفن  هقطنم  نیرتگرزب  لد  رد  دـنرفن ، نویلیم  هب 14  کیدزن  هک  برع  ناهج  هعیـش  تیعمج  يدربهار ، هاگن  زا 
رد تفن  يربارت  ياه  هاربآ  رانک 

197 ص :

ص 36. هام 1384 ، نابآ  ود ، هرامش  شیپ  تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  ناتسکاپ ،" نایعیش  - - " 1
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دوخ لرتنک  هب  ار  سراف  جـیلخ  یتفن  عبانم  رتشیب  دـنناوتیم  ناریا  هارمه  هب  برع  نایعیـش  هاگدـید ، نیا  زا  .دـنراد  رارق  سراـف  جـیلخ 
(1) .دنروآرد

هنارک اما  دیناشک ؛ زین  یبرع  یلصا  ياهرهش  هب  ار  نایعیش  ییاج ، هب  اج  یناسآ  ینیشن و  رهش  هدنیازف  دشر  متسیب ، هدص  مود  همین  رد 
رد تسایس  رب  نایعیش » هلئسم   » هک تسا  هدش  بجوم  نایعیش  یبای  تردق  زا  سرت  .تساهنآ  یلـصا  هناخ  نانچمه  سراف  جیلخ  ياه 

نایعیـش شقن  هب  دـیاب  دزادرپ  یم  هقطنم  رد  ناریا  ياهتـسایس  هب  هک  یثحب  عون  ره  .دـنکفایب  هیاـس  ناتـسبرع  ناـنبل و  نیرحب ، قارع ،
زا ینارگن  تـلع  هـب  زا 2003 ،} شیپ   } قارع رد  یــسارکومد  يرارقرب  ناـکما  هراـبرد  ثـحب  .دـنک  هجوـت  سراـف  جـیلخ  رد  برع 

.تسا هدروخ  تسکش  اهراب  روشک ، نیا  هدنیآ  رد  نایناریا  ذوفن  هعیش و  هنیرتشیب 

رد متـس  ریز  یبهذم  هنیرتشیب  هلزنم  هب  برع و  ياهروشک  رتشیب  رد  متـس  ریز  یبهذـم  هنیرتمک  کی  هلزنم  هب   ) برع نایعیـش  لضعم 
تابسانم رد  برع  نایعیـش  .دراد  رارق  برع  ناهج  رد  تسایـس  يامعم  بلق  رد  زا 2003 } شیپ  قارع  نیرحب و   } برع روـشک  ود 

رد هنیرتشیب  ناونع  هب  هن  اهنآ  دنراد ؛ یصاخ  تیعـضو  هنایمرواخ  ياه  هنیرتمک  هشقن  رد  یتح  دوخ و  ياهروشک  یعامتجا  ینوناق و 
رد نایدوهی ) نایحیـسم و  اهدرک ، نوچمه   ) هنیرتمک ناونع  هب  هن  دنا و  هدش  هتخانـش  تیمـسر  هب  زا 2003 } شیپ   } قارع نـیرحب و 
رد يددـع  ثیح  زا  یتح  نایعیـش  عقاو ، رد  .تسین  هعماج  کی  رد  اه  هنیرتمک  لومعم  عوضوم  اهنت  ناـنآ  هلئـسم  .رگید  ياـهروشک 

هنیرتمک  » هاگیاج زونه  اما  دنا ، هنیرتشیب  ینـشور  هب  نیرحب  و  زا 2003 } شیپ  } قارع رد  نانآ  .دنتـسین  هنیرتمک  هقطنم ، روشک  دنچ 
نایعیش نانبل  رد  .دنراد  ار  اه »

198 ص :

ص 23. نیشیپ ، هکنارف ، میحر  دنر  رلوف ، ماهارگ  - - 1
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.دنا هتفای  تسد  دوخ  تیعمج  هتسیاش  یسایس  تردق  هب  ياهزادنا  ات  هتشذگ ، ياهلاس  رد  اهنت  و  دنراد ، یبسن  هنیرتشیب 

يارب یعیش » همانرب   » کی زج  يزیچ  یسارکومد  شرتسگ  يارب  ار  نایعیش  تساوخرد  اهینس ، زا  يرایسب  تموکح و  رگید ، يوس  زا 
برع ياه  تموکح  ینارگن  هکنارف ، مناخ  رلوف و  ماهارگ  رواـب  هب  .دـنرادنپ  یمن  اهینـس  رب  یلاـمتحا  هطلـس  نایعیـش و  ذوفن  شیازفا 

زا یناوارف  رامـش  روضح  تسخن ، دریگیم : همـشچرس  ریز  نیداـینب  لـماع  هس  زا  نایعیـش  هناگدـنچ  ياـهیرادافو  اـی  ییاـفویب  هراـبرد 
هب هک  سراف  جیلخ  یبرع  ياهروشک  رد  مجع )  ) رابت یناریا  نایعیش 

.دنانکاس یبرع  هدحتم  تاراما  تیوک و  نیرحب ، رد  ناگرزاب  ناونع  هب  ای  قارع ، سدـقم  ياهرهـش  رد  زومآ  نید  یناحور و  ناونع 
یپ رد  ناریا  یترایز  ياهرهش  تیمها  شیازفا  مود ، دناهدرک ؛ ظفح  ناریا  اب  ار  دوخ  ینید  ای  یناگرزاب  یگداوناخ ، ياهدنویپ  اهنآ 

هب هتـشذگ  ههد  هس  رد  یثعب  تموکح  هژیو  هب  قارع  تموکح  زواـجت  دـمایپ  هک  قارع -  یعیـش  سدـقم  ياهرهـش  تیمها  شهاـک 
.دنتسه دوب –  یعیش  یبهذم  ياهداهن 

زور ذوفن  رابتعا و  ات  دروآ  دـیدپ  یتصرف  ناریا  رد  دهـشم  مق و  ياهرهـش  يارب  نونک ، ات  هاجنپ  ههد  ناـیاپ  زا  ـالبرک ، فجن و  لوفا 
ینانآ زا  دندمآ ، یم  ناریا  هب  ناملاع  هاگشیپ  رد  شزومآ  يارب  هک  برع  هعیش  نازومآ  نید  رامش  مک  مک  .دنروآ  تسد  هب  ینوزفا 

، موس دنتشاد ؛ ناریا  اب  برع  ناهج  یعیش  عماوج  هک  دش  ییاهدنویپ  قیمعت  طسب و  بجوم  رما  نیا  دش و  رتشیب  دنتفریم  قارع  هب  هک 
، ینونک نارود  رد  .تسا  یبرع  ياه  تموکح  ینارگن  يارب  يرگید  لماع  دنتـسه -  نآ  داـمن  عجارم  هک  نایعیـش -  يونعم  يربهر 
هب راداو  سپس  دنتـشاد و  تنوکـس  قارع  الومعم  یبرع و  ياهروشک  رد  هک  دناهدوب  ياهدش  برع  نایناریا  ای  یناریا  عجارم ، رتشیب 

ياهرهش لوفا  .دندش  قارع  زا  زیرگ 
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ياهراک رد  ییامنهار  بسک  يارب  برع  نایعیـش  مک  مک  درک و  دـیدشت  ار  نزاوت  مدـع  نیا  قارع ، رد  یبهذـم  ياهداهن  یترایز و 
(1) .دنتسب دیما  ناریا  رد  نکاس  ناملاع  هب  ینید 

شاـشتغا قـطنم  هعیـش ، تیعمج  هدـنراد  برع  ياـهروشک  زا  روـشک  ود  رد  مک  تـسد  قارع ، لاس 2003  ياهدادـخر  زا  شیپ  اـت 
یلخاد گنج  دمایپ  يدح  ات  مک  تسد  نانبل  نایعیش  تردق  هاگیاج و  دوبهب  .دوب  هداد  ناشن  هعیش  هلئـسم  دوبهب  رد  ار  دوخ  ییاراک 

دنور هب  هدـمآ ، رد  هب  تیوک  تلم  هیـشاح  زا  نایعیـش  هک  دوب  سراف  جـیلخ  گـنج  دـمایپ  نینچمه  .تسا  هدوب  روشک  نیا  ینـالوط 
.دـیماجنا یناهج  هصرع  برع و  ناهج  رد  نایعیـش  هلئـسم  ندـش  حرطم  هب  زین  ناریا  بالقنا  تالوحت  ییوس ، زا  .دـندش  دراو  بلاغ 

رد هک  یهار  اهنت  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  دـنکیم ، رتهب  ار  نایعیـش  تیعـضو  بالقنا ، گنج و  اهنت  هک  تسانعم  نآ  هب  هن  نیا  هتبلا 
هب اکیرمآ  هلمح  .دوش  نینچ  هراـبود  دـناوت  یم  زین  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هدوب  هار  نیمه  هدـیماجنا  نایعیـش  هاـگیاج  دوبهب  هب  هتـشذگ 
اب .تسا  قطنم  نیا  موادت  رگناشن  لیروآ 2003 ، رد  نایعیـش  يرترب  اب  یتموکح  اب  نآ  ینیزگیاج  مادص و  میژر  ینوگنرـس  قارع و 
هک یبرع  ياهروشک  زا  هتسد  نآ  رد  نانآ  یتیعمج  یعامتجا و  یسایس ، هاگیاج  یـسررب  هب  برع ، نایعیـش  تیعـضو  زا  هنیـشیپ  نیا 

: میزادرپ یم  دنتسه  کیتیلپویژ  تیمها  ياراد  نایعیش 

قارع  - 1-5-1

.دنیآیم رامش  هب  برع  ناهج  رد  هعیش  هورگ  نیرتمهم   - کیژولویدیا يرکف و  ریثات  هاگن  زا  مه  دادعت و  دید  زا  مه  قارع -  نایعیش 
نت نویلیم  زا 12  شیب  هب و  اهنآ  دادعت  دنا  قلطم  هنیرتشیب  هک  هدوب  هعیش  قارع  تیعمج  دصرد  ات 60   55

200 ص :

صص 93 و 94. نامه ، - - 1

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 218 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_200_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنتسه هدش  برع  ياهسراف  نمکرت و  درک ، زین  یکدنا  رامش  و  برع ، اهنآ  رتشیب  .دسر  یم 

هعیش هراوهاگ  قارع  دنچ  ره  .دنتسه  قارع  مدرم  دصرد  هب 60  کیدزن  یماما  هدزاود  نایعیـش  نونکا ، مه  زین ، لاوت  اوسنارف  رواب  هب 
(2) .تسا هدوب  یسایس  هنیرتمک  رد  هشیمه  هعیش  نیمزرس ، نیا  رد  دنتسه ، هعیش  نآ  نامدرم  هنیرتشیب  دیآیم و  رامش  هب 

نادور نایم  نیمزرـس  رد  لماک  روط  هب  ار  هعیـش  هک  يدالیم )  ) مهد هدص  رد  هیوبلآ  نامدود  دنمهوکـش  نارود  زج  هب  هتـشذگ ، رد 
رد هاوخ  اهینامثع و  نامز  رد  هاوخ  .دندوب  دادغب  رد  رقتـسم  ینـس  یـسایس  تردـق  هطلـس  ریز  هشیمه  هعیـش  ياههورگ  درک ، رقتـسم 
مک يرصنع  ناونع  هب  یسایس  دید  زا  یتیعمج ، هنیرتشیب  فالخرب  نایعیـش  اه ، یثعب  ای  اه و  کییال  اه ، یـسیلگنا  اه ، یمـشاه  هرود 

.دندنام یقاب  تیمها 

يدوعس ناتسبرع  نینچمه  ناریا و  هجوت  هوعدلا ،) بزح  يرازگ  هیاپ   ) ههد 50 نایاپ  رد  قارع  نایعیش  یسایس  یهاگآ  رد  لوحت  اب 
فیعـضت يارب  ياهوقلاب  رازبا  نینچمه  تخب و  دوخ ، يدوخ  هب  هعیـش  هعماج  کـی  روضح  يولهپ ، ناریا  يارب  .دـش  بلج  ناـنآ  هب 

هرهب ناکما  تسناوت  یمن  اما  دوبن ، یناحور  لفاحم  رادفرط  هاش  عقاو ، رد  .دـمآ  یم  رامـش  هب  نارهت  يارب  يدـیدهت  هک  دوب  مسیبرع 
ریگ یپ  کـیدزن  زا  زین  ناتـسبرع  .دـندوب  نکاـس  ناریا  زرم  رد  هنیرتمک  نیا  اریز  دریگب ؛ هدـیدان  ار  هعیـش  ياـه  هنیرتـمک  زا  يرادرب 

رد ناریا  تردق  تیوقت  هب  دوب  نکمم  تیعضو  نیا  اریز  تشاد ؛ ساره  ناریا  دوس  هب  نآ  مامـضنا  زا  دوب و  قارع  نایعیـش  تیعـضو 
.دماجنایب ضایر  نایز  هب  سراف  جیلخ 
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اهنت هن  دندروآ ، رامـش  هب  دوخ  يارب  يدیدهت  گنرد ، یب  ار  بالقنا  نیا  دادغب  نارـس  رد 1979 ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب 
هژیو هـب  قارع و  نورد  رد  راـجفنا  هـب  دـیدهت  هـکلب  قارع ، بوـنج  هعیـش  ياـه  هورگ  ناریا و  تـسد  هـب  ینوگنرـس  يارب  يدـیدهت 
ازارد هب  ات 1988  زا 1980  هک  دش  روشک  ود  نیب  گنج  زورب  تلع  ینارگن  نیمه  .درک  هعیش و  ینس ، روشک  هس  هب  قارع  یـشاپورف 
ربارب رد  هعیـش  نییآ  رطاخ  هب  قارع  هعیـش  ياه  هدوت  دـندرکیم  ناـمگ  هک  نارهت  ناربهر  تشادرب  فـالخرب  گـنج  نیا  رد  .دیـشک 

يرترب دوخ  هعیش )  ) نییآ رب  ار  تیبرع )  ) داژن قارع  بونج  نایعیش  دندنویپ ، یم  یمالـسا  بالقنا  هب  تساوخ و  دنهاوخ  اپ  هب  مادص 
.دنتسیرگن یم  هناگیب  ینعی  یناریا ، هدید  هب  ار  نانآ  اما  دنتشاد ، رواب  دوخ  نانمشد  نییآ  هب  دنچ  ره  دنداد و 

رد هعیش  بالقنا  کی  زا  سرت  اب  ور ، نیا  زا  دوب و  ضایر  نارس  سوباک  نیرتکانسرت  ناریا ، ییارگ  مالسا  مچرپ  ریز  هعیش ، تفرشیپ 
کمک هلاس ، گنج 8  رد  ناتسبرع  سراف ، جیلخ 

هعیش تلود  نیمود  شیادیپ  زا  سرت  هدروخ و  تسکـش  قارع  رد  تردق  الخ  کی  يامنرود  نینچمه  .درک  قارع  هب  يرایـسب  یلام 
مادص تسکـش  تیوک و  يزاس  دازآ  زا  سپ  دادـغب -  ياه  هزاورد  رد  نیقفتم  ياه  هلمح  فقوت  هب  هک  دوب  سراف  جـیلخ  هقطنم  رد 

كانلوه ياهنوگ  هب  شزیخ  نیا  دندز و  زابرس  نانآ  ینابیتشپ  زا  نیقفتم  نایعیش ، يرـسارس  شزیخ  دوجو  اب  .دیماجنا و  رد 1991 – 
یـسایس رظن  زا  هک  هعیـش  هنیرتشیب  دوجو  ، » يوسنارف سانـش  هعیـش  هدنـسیون و  لاوت  اوسنارف  دـید  زا  .دـش  بوکرـس  اـهیثعب  يوس  زا 

قارع و ناریا -  ) گنج ود  نیا  لیلحت  .دـهدیم  لیکـشت  ار  قارع  کیتیلپویژ  تیعقاو  زا  ریذـپان  بانتجا  یـشخب  تسا ، هدـش  يوزنم 
قارع تیعقاو  نتم  رد  عیشت  هلئسم  هزادنا  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  تیوک ) قارع -

202 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .تسین ریذپ  ناکما  هعیش  هلئسم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  زیچ  چیه  روشک  نیا  رد  هکنیا  دراد و  رارق 

نامنووش ری  یپ  ناژ  زا  رتهب  سک  چیه  دننک و  یگدنز  هیـشاح  اوزنا و  رد  نایعیـش  هک  درادـن  دوجو  ناکما  نیا  رگید  ریدـقت ، ره  هب 
(2)« .تسا هعیش  هلئسم  ورگ  رد  قارع  هدنیآ  : » تسا هدرکن  میسرت  ار  قارع  هدنیآ  تیعضو 

قارع رد  یسایس  تیعضو  نیداینب  ندرک  نوگرگد  ناکما  دنبای ، تسد  دوخ  یتیعمج  هتسیاش  یـسایس  تردق  هب  قارع  نایعیـش  رگا 
رگید رب  یقارع  دنمتردق  یعیـش  هعماج  کی  ریثات  .تشاد  دنهاوخ  ار  رگید  یبرع  ياهروشک  نایعیـش  هدـنیآ  رب  يدـج  يرازگرثا  و 
ریثات زا  رتشیب  بتارم  هب  ـالامتحا  یخیراـت –  یگنهرف و  یناـبز ، ياهدـنویپ  ینعی  كرتشم –  تیموق  ببـس  هب  برع ، یعیـش  عماوج 

شرگن یمارآ  هب  دـنناوت  یم  یقارع  نایعیـش  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  برع  ناـهج  رد  قارع  تیمها  نیا ، رب  نوزفا  .دوب  دـهاوخ  ناریا 
یم يور ، نیا  زا  .دننک  لک  کی  هلزنم  هب  یبرع  گنهرف  بلاغ  نایرج  دراو  ار  عیشت  دنهد و  رییغت  ار  عیشت  هب  تبـسن  ناینـس  لوادتم 

ياهدـمایپ نانآ  ياه  باختنا  .دور  یم  رتارف  اهزرم  زا  هک  دـنراد  هعیـش  هعماج  ربارب  رد  ییاه  تیلوئـسم  یقارع  نایعیـش  تفگ  ناوت 
عاضوا ندش  رت  میخو  ای  یبرع  ياهروشک  نایعیـش  عاضوا  دوبهب  هب  دناوت  یم  دراد و  هقطنم  رد  اهنآ  هعیـش  ياهنییآ  مه  يارب  یمهم 

یمارآ هب  یتـح  هداد ، لکـش  ار  هـقطنم  مدرم  شرگن  دـناوتیم  برع ، ناـهج  رد  قارع  هاـگیاج  زین  نایعیـش و  رامـش  .دـماجنایب  ناـنآ 
زا هتشذگ  .دنک  حالصا  تسا ، هدمآ  دیدپ  دوجوم  ياه  تموکح  ریثات  ریز  هک  ار  یبرع  روشک  زین  ییارگ و  برع  زا  جیار  تشادرب 

203 ص :

.94 ص 96 –  نامه ، - - 1
 . ص 96 نامه ، - - 2

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_203_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_203_2
http://www.ghaemiyeh.com


عیشت یلصا  يونعم  هاگتساخ  قارع  بونج  .درادن  عیـشت  اب  گنتاگنت  یطابترا  قارع  هزادنا  هب  ناریا ، یتح  يرگید ، روشک  چیه  نیا ،
.تسا مالسا  نیتسخن  ياهلاس  رد  نآ  راب  هودنا  یسامح و  ياهدادخر  هاگیاج  و 

ناهج نایعیش  يارب  ینید  مولع  شزومآ  شهوژپ و  مهم  زکارم  قارع  سدقم  ياهرهـش  ههد 1960 ، نایاپ  ات  مهدزون  هدـص  زاغآ  زا 
میژر تیمکاح  اب  شقن  نیا  دنچ  ره  تسا ؛ ریذپان  راکنا  خیرات  رذگ  رد  عیـشت  يونعم  يرکف و  دشر  رد  قارع  ذوفن  شقن و  دندوب ؛

.دش فیعضت  ناریا  بالقنا  يزوریپ  نینچمه  ثعب و 

طخ قارع ، نایعیـش  .دش  رادیدپ  روشک  نیا  یـسایس  هصرع  رد  ياهدمع  تارییغت  لیروآ 2003 ، رد  قارع  یثعب  میژر  ینوگنرـس  اب 
رد ار  یفالتئا  روضح  تلود و  رد  نید  شقن  نایعیـش ، یـسایس  تکراشم  هب  طوبرم  لیاسم  دندش و  روشکرد  یـسایس  لاقتنا  مدـقم 
هب هعیش  ياه  بزح  ور  نیا  زا  تشاد ، تیمها  نانآ  يارب  تاباختنا  رد  نایعیش  يارآ  تردق  زا  نانیمطا  .دنداد  رارق  دوخ  راک  روتسد 

یکلام يرون  و  لاس 2005 ) رد  هعیش  ریزو  تسخن   ) يرفعج میهاربا  ياهتلود  ياه  هنیباک  رد  دنتـسویپ و  هچراپکی  قارع  ینامیپ  مه 
(1) .دنا هدوب  اراد  ار  ناریزو  رامش  نیرتشیب  ( 2006 ینونک ، هعیش  ریزو  تسخن  )

هعیش سراف  جیلخ   : 2-5-1

هراشا

نانآ دصرد  زا 70  شیب  دوش ، هتفرگ  رامآ  سراف  جیلخ  ياه  تیعمج  همه  زا  رگا 
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همه يارب  سراف  جـیلخ  یبرع  هنارک  رد  دنتـسه –  انگنت  رد  یـسایس  رظن  زا  هک  هعیـش –  ياه  تیعمج  نیا  روضح   (1) .دنتسه هعیش 
کی اه  نیشنریما  ناتسبرع و  يرواخ  همین  رد  نایعیش  روضح  تسخن ، دنیرفآ : یم  یکیتیلپویژ  هلئـسم  هنوگ  ود  هیاسمه ، ياهروشک 

زا رتشیب  هک  دنتسه  يا  هدش  هدنار  یعامتجا و  ياه  هنیرتمک  اهنآ  هک  نیا  هژیو  هب  دروآ ، یم  دیدپ  ینورد  هدمع  یکیتیلپویژ  هلئـسم 
.دنا هتفای  لیکشت  برغ ) ناهج  يارب   ) یتایح زیخ و  تفن  نیمزرس  نیا  ییاتسور  ای  يرهش  شک  تمحز  هقبط 

ثعاب یعیـش  یبالقنا  ناریا  روضح  .دروآ  یم  دیدپ  زین  ینوریب  یکیتیلپویژ  لکـشم  اه  تلود  نیا  يارب  اه  هنیرتمک  نیا  دوجو  مود ،
نایموب رانک  رد  هعیش  یناریا  نارجاهم  روضح  .دنیازفایب  ار  سراف  جیلخ  ياهروشک  ناریا و  نایم  شنت  رطخ  اه  هنیرتمک  نیا  هک  هدش 

.دیازفا یم  نآ  یگدیچیپ  رب  اهروشک ، نیا  هعیش 

يدوعس ناتسبرع 

زا ینـس  هعماج  رد  نانآ  تکراشم  .دنتـسه  سراف  جیلخ  رد  برع  هعیـش  هعماج  نیرتگرزب  قارع ، نایعیـش  زا  سپ  ناتـسبرع ، نایعیش 
، لمع رد  ضیعبت  راتفرگ  اهنت  هن  هک  دنتسه  ینایعیش  اهنت  ینعی  دنامورحم ؛ هداتفا و  رود  رایـسب  نانآ  .تسا  رتمک  برع  نایعیـش  همه 

ناناملـسم  » یتسار هب  ناتـسبرع  نایعیـش  برع ، ناهج  نایعیـش  همه  نایم  زا  عقاو ، رد  .دنروشک  رد  ینوناق  ياه  ضیعبت  راتفرگ  هکلب 
اوزنا رد  دیاب  اهنت  دوشن ، نک  هشیر  رگا  هک  تسا  ینوناق  ریغ  ینییآ  ینشور ، هب  يرگ ، هعیش  يدوعـس ، هشیدنا  رد  .دناهدش  شومارف 

نیا .دننک  یم  یگدنز   (2)« اسح  » هقطنم رد  سراف  جیلخ  ياه  هنارک  رد  ناتسبرع  نایعیـش  .تسناد  اور  ار  نآ  یـصخش  تروص  هب  و 
هقطنم
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هیوبلآ نارود  رد  هک  تسا  یمیدق  یموب و  هعیـش  تیعمج  ياراد  هتفای ، شرتسگ  بونج  رد  رطق  زرم  ات  لامـش  رد  تیوک  زرم  زا  هک 
هک دندرک  فرـصت  ار  نیمزرـس  نیا  رـسارس  یباهو  ياه  هلیبق  هتـشذگ ، هدص  دنچ  رد  .دندیورگ  هعیـش  هب  يدالیم )  ) مهد هدـص  رد 

برع نآ ، نانکراک  دصرد  دراد و 70  رارق  شخب  نیمه  رد  تسرد  ناتسبرع  یتفن  ياه  نادیم  رتشیب  .دش  ناتسبرع  زا  یشخب  اهدعب 
(1) .دنتسه هعیش  ياه 

نیا تیعمج  زا  دصرد  ات 10  يدوعس 8  ناتـسبرع  نایعیـش  هک  دوشیم  روصت  هنیمز ، نیا  رد  نانیمطا  دروم  ياهرامآ  دوبمک  دوجو  اب 
، نایعیش رامـش  زا  نت ) نویلیم   1  ) هعیـش ناربهر  راـمآ  و  نت ) رازه   300  ) تموکح رامآ  نتفرگ  هدـیدان  اب  .دـنهد  لیکـشت  ار  روشک 

تیعمج دصرد   33 اسح ، ای  یقرش  ناتسا  دوخ ، یلصا  نیمزرس  رد  اهنآ  .دوش  یم  دروآرب  نت  نویلیم  مین  زا  شیب  اهنآ  تسرد  رامش 
(2) (. فوفه فیطق و  نهک  ياهرهش   ) دنتسه اراد  ار 

، بوکرـس سرت  زا  هک  دوزفا  نایعیـش  نیا  هب  دیاب  زین  ار  هلیواخن »  » مان هب  هنیدم  نایعیـش  ریگ  هشوگ  كانمیب و  کچوک ، هعماج  هتبلا 
دنراد و تماقا  نمی ) زرم  ریسع ، هقطنم   ) بونج ناتسا  رد  زین  یلیعامسا  يدیز و  نایعیش  زا  يرامـش  نینچمه  .دناهدیزگ  یـشوماخ 

عبنی رد  زین  یناسیک  نایعیش  زا  یهورگ 

(3) .دنانکاس

نایم رد  ییاه  شنت  اه و  شروش  هب  ناریا  تاغیلبت  هک  لاس 1979  زا  اهنت  هن  تسا ، ضایر  تیمکاح  یگشیمه  لکشم  هعیش ، هدیدپ 
هب هک  دنناد  یم  یبصعتم  کشخ و  ناینس  یسایس  هدنیامن  ار  دوخ  هشیمه  اه  یباهو  هک  يور  نآ  زا  هکلب  دیماجنا ، نایعیش 

206 ص :
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رد ییارگمه  اب  هارمه  بوکرس  یهاگ  تبقارم و  تسایـس  یهاگ  ضایر  نارـس  .درگن  یم  نایـضفار  نادترم و  نییآ  ناونع  هب  هعیش 
ندروآ نوریب  یپ  رد  رایـسب  راشف  اب  و  دننارگن ، روشک  داصتقا  يارب  نایعیـش  گرزب  رطخ  زا  نانآ  .دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  نایعیـش  ربارب 

.دنتسه هقطنم  نیا  هب  ینس  ياهبرع  ترجاهم  یهد  نامزاس  اب  هارمه  روشک  رسارس  رد  نانآ  ندنکارپ  اوزنا و  زا  اسح  نایعیش 

، هیلس هردنآ  ناژ  رواب  هب  .تسا  هدوب  سراف  جیلخ  هقطنم  یتابث  یب  مهم  لماع  هعیش ، ناریا  ینس و  ناتـسبرع  فاکـش  ههد 1960 ، زا 
.درک دیدشت  ار  یکیتیلپویژ  یلم و  یبهذم ، یگنهرف ، داضت  هکلب  درکن ، لح  ار  یلکشم  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  شیادیپ 

.دنتسین یعامتجا  ای  يداصتقا  یسایس ، تردق  ناهاوخ  دنرادن و  يرطخ  تموکح  يارب  دنرامش و  مک  ناتسبرع  نایعیـش  همه ، نیا  اب 
هک ینیمخ  هللا  تیآ  ياه  هزومآ  اـی  ماـما » طـخ   » ناوریپ دـناهدش : هتـسد  ود  نایعیـش  ناتـسبرع ، رد  تیعجرم ، زا  يوریپ  هاگدـید  زا 

ناتسبرع نایعیش  .دنراد  رواب  یـسایس  هصرع  رد  طایتحا  هب  هک  يزاریـش  هللا  تیآ  ياه  هزومآ  ناوریپ  و  دنراد ، یبالقنا  ياه  شیارگ 
ود ره  .دنراد  رگیدکی  اب  يرایسب  یکیدزن  ینوخ ، ياهدنویپ  لیلد  هب  دنا ، هتفای  تنوکـس  نیرحب  یکیدزن  رد  ییایفارغج ، دید  زا  هک 
زا .دنرگیدکی  هافر  شیاسآ و  نارگن  دنرادنپ و  یم  هناگی  يا  هعماج  ار  دوخ  نوگانوگ  ياه  تهج  زا  دنراد و  هنیشیپ  رایـسب  هعماج 
رد يرالاس  مدرم  هب  شیارگ  هنوگ  ره  بوکرـس  ناهاوخ  تخـس  هدوب و  نیرحب  نایعیـش  هدـنیآ  هاـگیاج  نارگن  ناتـسبرع  يور  نیا 

هیقرـش هقطنم  نیا ، رب  نوزفا  .دـننک  یتـلود  یناـبیتشپ  ناتـسبرع  نایعیـش  زا  تسناوت  دـنهاوخ  نیرحب  نایعیـش  هن ، رگا  تسا و  نیرحب 
رامش هب  قارع  ناریا و  یعیش  گنهرف  دادتما  یگنهرف  رظن  زا  اسح ) )
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یسایس طیارش  رییغت  هک  یلاح  رد  همه ، نیا  اب  .تسا  هدوب  هدرتسگ  هراومه  ناریا  قارع و  نایعیش  اب  نآ  نامدرم  تادوارم  دیآ و  یم 
اهنآ تسا ، هدرک  مهارف  نیرحب  يدوعـس و  ناتـسبرع  نایعیـش  يوس  زا  ار  يرت  تبثم  یـسایس  شقن  ياـفیا  ناـکما  ناـنبل  قارع و  رد 

(1) .دنراد رارق  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، ياه  ضیعبت  تحت  نانچمه 

نیرحب

، دنهد یم  لیکشت  ار  روشک  نیا  تیعمج  هنیرتشیب  هک  نیرحب ، نایعیش  .تسا  حرطم  نیرحب  نیشن  ریما  رد  هعیش  هلئسم  نیرت  یلاجنج 
هتشذگ ههد  رد  هک  دنرب  یم  رس  هب  يرتراوگان  رایسب  تیعضو  رد  برع ، ناهج  رد  هعیـش  ياه  هعماج  زا  رگید  یخرب  اب  شجنـس  رد 

رد نایعیش  تکراشم  زا  هک  تسا  هدرک  اپ  رب  هماکدوخ  یماظن  هفیلخ ،) نادناخ   ) مکاح ینس  هداوناخ  .تسا  هدش  رت  میخو  بتارم  هب 
نیا مدرم  دصرد   65 نیرحب ، نایعیـش  .دراد  یم  اور  ضیعبت  نانآ  هرابرد  زین  يداصتقا  دید  زا  دـنک و  یم  يریگولج  یـسایس  هصرع 
یم هیوب  لآ  هرود  هب  هقطنم  نیا  نایعیـش  رگید  نوچمه  زین  دنا -  ییاتـسور  رتشیب  هک  نانآ -  هشیر   (2) .دنهد یم  لیکشت  ار  روشک 

.دسر

208 ص :

هرامـش کی و  هرامـش  ود ، هرامـش  شیپ  تسخن ، لاس  نایعیـش ، رابخا  همان  هام  هب : دینک  هاگن  نینچمه  .نیـشیپ  ناهاناش ، رجار  - - 1
گنهرف ، " ولدـمحا ناـخ  هنامـس  هـب : دـینک  هاـگن  تیباـهو ، نـییآ  ناتـسبرع و  ینید  تسایــس  زا  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  .ود 1384 ؛.

". نآ در  تیباـهو و  تخانـش  ، " یغاـب هـضور  يوـلوم   . www.shiastudies.com، یـسانش هعیـش  یناهج  عمجم  تیباهو ،"
یلع تعدـب ." تیباهو و  در  رد  تعامج  تنـس و  لها  دـیاقع  ، " يراـهباچ نمحرلادـبع  يولوم  تیباـهو ." نیئآ  ، " یناحبـس رفعج 

ناضمر . 1376، ریبـکریما برع " یـسایس  هشیدـنا  رد  يریـس  ، " تیاـنع دـیمح  . 1352 ابـص ، تاراـشتنا  ناـیباهو ،" ، " یهیقف رغـصا 
.1373 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، يرباص ، نسح  همجرت : بهذم ،" ای  تعدب  هیفلس  ، " یطوبلا

ص 100 و 101. نیشیپ ، لاوت ، اوسنارف  - - 2
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يدوعس هیاسمه  رب  نیرحب  یگتفشآ ، نیا  راهم  يارب  دنراد و  ياه  تفشآ  رایسب  یبهذم  یعامتجا و  تیعضو  نانآ  هنیرتشیب  هزورما ،
هب .دنوریم  رامـش  هب  نآ  تیعمج  هنیرتشیب  نایعیـش  هک  تسا  یبرع  روشک  ود  زا  یکی  قارع ، نوچمه  روشک ، نیا  .دنکیم  هیکت  دوخ 

دصرد هب 70  کیدزن  نایعیـش  هک  هدـش  هدز  نیمخت  نت  هب 600000  کیدزن  نیرحب  رجاـهم  یموب و  تیعمج  رلوف ، ماـهارگ  هتـشون 
.دنتسه نآ  یموب  تیعمج 

دناروشک و نیا  تیعمج  دـصرد  دـنراد و 50  ياهنیرید  هنیـشیپ  هک   (1)( هنراحب  ) یموب ياه  ینیرحب  دناهتـسد : ود  نیرحب  ناـیعیش 
(2) .دنتسه تیعمج  لک  دصرد  هب 22  کیدزن  هک  مجع )  ) رابت یناریا  نایعیش 

نیمزرس نیا  زا 1602  دیشخب و  ياهزات  ناوت  ورین و  ینیرحب  نایعیش  هب  لاس 1500 ، رد  يوفص )  ) ناریا رد  هعیش  نییآ  ندش  یمسر 
هیاسمه رطق –  زا  هک  هفیلخ ، ناـمدود  يزوریپ  یپ  رد  رد 1782 و  نیرحب  رب  نایعیش  یگریچ  اما  .دمآرد  يوفص )  ) ناریا هطلـس  ریز 

هب يرگید  ياه  هلیبق  زین  دـعب  ياهلاس  رد  .تفاـی  ناـیاپ  نایعیـش  ندـنار  راتـشک و  اـب  دـندمآ ، روشک  نیا  هب  نیرحب - يرواـخ  هنارک 
ناینس دوس  هب  ار  یتیعمج  تفاب  مه  دننک و  بوکرـس  ار  نایعیـش  مه  ات  دندمآ  هریزج  نیا  هب  ناتـسبرع  زا  هفیلخ  نادناخ  تساوخرد 

دنکیم و لابند  ار  ناتـسبرع ، هیاسمه ، روشک  هب  یگتـسباو  نانچمه  مکاح  ینـس  نادـناخ  نایعیـش ، زا  یخرب  هتفگ  هب  .دنـشخب  دوبهب 
نیشن رهش  تیعمج  ناینـس  يدوز  هب  بیترت ، نیا  هب  .دهد  شهاک  ار  نایعیـش  یتیعمج  ناوت  ات  دننک  یم  روشک  دراو  ار  هناگیب  ناینس 

هب نایعیش  دنداد و  لکش  ار  الاب  هقبط  و 
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ماهارگ هتفگ  هب  .تسا  هتشاد  يرتشیب  دشر  نیرحب  یعیش  تیعمج  هزورما ، اهتسایس ، نیا  يارجا  دوجواب  هتبلا ، .دندش  هدنار  اهاتسور 
دوب هریزج  رد  نایعیش  راتشک  رازآ و  نایاپ  ناهاوخ  ایناتیرب  تموکح  .دوب  هعیش  هعماج  تیعـضو  رد  یفطع  هطقن  ایناتیرب  دورو  رلوف ،

شرورپ شزومآ و  هنیمز  رد  هژیو  هب  يریگ  مشچ  یعامتجا  تفرشیپ  هب  نایعیش  ههد 1930 ، رد  روشک  نیا  ییاور  نامرف  نامز  رد  و 
.دنتفای تسد 

لالدتـسا نیا  اب  بالقنا ، زا  شیپ  ناریا  .تفرگ  هدـیدان  نیرحب  نایعیـش  رب  یخیرات  راشف  رد  ناوت  یمن  زین  ار  ناریا )  ) یجراخ لـماع 
نیا ینس  هفیلخ  لآ  تیمکاح  هریزج و  نیا  لالقتسا  اب  هک  درکیم  تیکلام  ياعدا  هریزج  نیا  رب  هراومه  دنایناریا ، نیرحب  نایعیش  هک 

شرتسگ يارب  ار  نانآ  تساوخرد  هنوگ  ره  مکاح ، ناذـفنتم  دـناروشک ، نیا  مدرم  هنیرتشیب  نایعیـش  هک  اجنآ  زا  .تفای  نایاپ  اهاعدا 
زا یلاـم  عباـنم  نیماـت  يارب  میژر  هزورما ، .دـنرادنپ  یم  رقتـسم  ماـظن  يارب  يدـیدهت  ربارب ، ياـه  تـصرف  داـجیا  اـی  يرـالاس  مدرم 

نیمات ناتسبرع  ار  نیرحب  هجدوب  دصرد  زا 45  شیب  دوشیم  هتفگ   ) دـیوج یم  يرای  تیوک –  ناتـسبرع و  رتشیب  دوخ –  ناگیاسمه 
ناوت شرتسگ  يارب  میژر  دـنهد ، یمن  نت  یناسناریغ  ياهبوکرـس  نشخ و  ياهمادـقا  هب  یموب  ياهینیرحب  هک  اجنآ  زا  زین  و  دـنکیم )

مظن و ظفح  يارب  یندرا  يروس و  یماظن  هبـش  ياهورین  زا  اتـسار  نیا  رد  .تسا  هدرک  مادـقا  ناگناگیب  نتخاـس  دراو  هب  دوخ  یتینما 
اه و چولب  اه ، ییامیپ  هار  اه و  یمارآ  اـن  بوکرـس  يارب  دربیم و  هرهب  یـسایس  ياـه  ینوگرگد  اـه و  يدازآ  شرتسگزا  يریگولج 

(1) .دنوش یم  هتفرگ  راک  هب  یتینما  ياهورین  ناونع  هب  اه  ینمی 

ریذپان راکنا  نیرحب  ياهدادخر  رد  ناتسبرع ، هیاسمه ، گرزب  روشک  شقن  هتبلا 
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مدرم شرتسگ  هنوگ  ره  اب  روشک  نیا  تسخن ، دـنکیم : ینابیتشپ  نیرحب  ریذـپان  شمرن  ياـه  تسایـس  زا  تلع  هس  هب  ضاـیر  .تسا 
؛ تسا فلاخم  تخس  درازگب ، راشف  ریز  ار  ناتسبرع  میژر  دوخ  دیاش  هک  هقطنم  رد  يرالاس 

نایعیش یبای  تردق  اب  یناسآ  هب  زگره  دناوتب ، رگا  دهدیم و  رارق  نایعیش  يورایور  ار  روشک  نیا  ناتـسبرع  یباهو  يژولویدیا  مود ،
؛ دمآ دهاوخن  رانک  هیاسمه  ياهروشک  رد 

نایعیش يدوز  هب  نیرحب  نایعیش  یبایماک  هنوگ  ره  هک  ياهنوگ  هب  دنراد ؛ ناتسبرع  نایعیـش  اب  یکیدزن  دنویپ  ینیرحب  نایعیـش  موس ،
دراو اه  یمارآاـن  بوکرـس  يارب  رد 1975  ناتـسبرع  شروش  دـض  نازابرـس  نیرحب ، نایعیـش  رواب  هب  .دزاس  یم  رثاـتم  ار  ناتـسبرع 
راداو شیپ  اهتدم  زا  نانآ  دوبن ، هفیلخ  نادناخ  زا  ناتـسبرع  ياه  ینابیتشپ  رگا  هعیـش ، هتـسجرب  یناحور  کی  رواب  هب  .دندش  نیرحب 

.دنزادرپب وگتفگ  هب  نایعیش  اب  دندش  یم 

ریثات هب  هجوت  اب  و  یبرع ، روشک  کی  رد  برع  نایعیش  ندیسر  تردق  هب  قارع و  رد  راکشآ  ینکـش  راتخاس  هب  هجوت  اب  همه ، نیا  اب 
رد اب  و  دناهنیرتشیب ، رد  قارع  نوچمه  هک  نیرحب  هژیو  هب  سراف و  جیلخ  هنارک  نایعیـش  رب  قارع  نایعیـش  عاضوا  هدنیازف  میقتـسم و 

( ناریا « ) مجع رطخ   » زیواتـسد زا  هقطنم  رد  نایعیـش  بوکرـس  قـیوشت  يارب  دـناوت  یمن  ناتـسبرع  رگید  هک  تیعقاو  نیا  نتفرگ  رظن 
هب يدوخ » یتـیعقاو   » هک هناـگیب ،» يرطخ   » هن رگید  تسا و  هدرک  ادـیپ  هار  قارع )  ) برع ناـهج  لد  هب  رطخ  نیا  هک  نیا  درب و  هرهب 

دوب و دهاوخ  نآ  نایعیـش  نیرحب و  روشک  يارب  زاس  تشونرـس  ییاه  لاس  هدنیآ ، ياهلاس  هک  تفگ  ناوت  یم  دـمآ ، دـهاوخ  رامش 
نیا لح  يارب  قارع ، تیوک و  نانبل ، دراوم  نوچمه  زین  روشک  نیا  رد  ایآ  هکنیا 
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یگتسب نیرحب  هدش  رادیب  نایعیـش  ياه  شنکاو  اهـشنک و  روشک و  نیا  نامکاح  راتفر  هب  دور ، راک  هب  زیتس  گنج و  قطنم  لضعم ،
.دراد

تیوک

تیوک نایعیش  .دنارجاهم  یـشخب  یموب و  یـشخب  هک  دنا  هعیـش  نآ  مدرم  مراهچ  کی  دراد و  رارق  اسح  نیمزرـس  لامـش  رد  تیوک 
نایعیـش .دـنروآ  یم  دـیدپ  تیوک  ریما  يارب  ار  اـهرطخ  لـیاسم و  ناـمه  ناتـسبرع  دـننامه  دنتـسه ، یـسایس  قوـقح  ياراد  هچ  رگ 

هورگ ود  دنتـسه : مه  زا  ادـج  هورگ  هس  نایعیـش  نیا  .دـنرت  نوگمهان  برع  ياهروشک  رگید  نایعیـش  زا  یتیعمج ، دـید  زا  تیوک ،
ناتـسا اـی  قارع  بونج  نیرحب ، ناتـسبرع ، رد  هدوب ، برع  هک  دنتـسه ، هنراـحب  و  ناتـسبرع ) رواـخ  رد  اـسح  زا  يواـسح (  تسخن ،
نیدنچ اما  دنراد ، یناریا  رابت  هک  دنتـسه  ینایعیـش  نانآ  .دنتـسه  اه  مجع  هورگ ، نیرتگرزب  نیموس و  .دنراد  هشیر  ناریا  ناتـسزوخ 

(1) .دنا هدرک  یگدنز  تیوک  رد  لسن 

يرتمک تدش  روشک  نیا  رد  نایعیش  هلئـسم  يور ، نیا  زا  دنا ؛ هتفای  تسد  رایـسب  ینوناق  ياه  يربارب  هب  يا  هزادنا  ات  تیوک  نایعیش 
یم ینـس  هعماـج  دوخ  زا  زین  ینـس و  طلـسم  ماـظن  زا  ار  دوخ  لـماک  قوقح  نوـنکا  نایعیـش  هک  تسا  يروـشک  اـهنت  تیوـک  .دراد 

عیشت هب  لمع  رد  دنارادروخرب و  ییالاب  یـسایس  یعامتجا و  تکراشم  زا  دناروشک  تیعمج  زا  دصرد  ات 30  هک 25  نانآ  .دنهاوخ 
رد سراف  جیلخ  گنج  راکشآ  دمایپ  تیوک ، نایعیش  هتسیاش  شیب  مک و  هاگیاج  نیا  .دنراد  يرتهب  يداصتقا  تیعـضو  هدوب و  دازآ 

،1990 رد قارع  تسد  هب  تیوک  لاغشا  اب  .دوب  مادص  ربارب 
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تفاب ندروخ  مه  رب  هب  نیا ، دندنام و  روشک  رد  ناوتان  رادان و  نایعیـش  دنتخیرگ و  روشک  زا  دـنمناوت  اراد و  ياه  ینـس  زا  يرایـسب 
.دیماجنا نایعیش  دوس  هب  یتیعمج 

یقارع ربارب  رد  يرادیاپ  ماگشیپ  ار  دوخ  دندوب و  روشک  رد  نکاس  تیعمج  زا  یمین  مک  تسد  نامز  نآ  رد  نایعیـش  دوش  یم  هتفگ 
، تسخن تشاد : دنمدوس  دمایپ  ود  نایعیـش  یتسود  نهیم  زاربا  نیا  .دنداد  يرایـسب  ياه  ینادنز  اه و  هتـشک  هار  نیا  رد  دـنتفای و  اه 

نیا زا  دروآ ؛ دـیدپ  یگتـسبمه  ناینـس  نایعیـش و  نایم  رگید ، و  داد ، شهاک  تیوک  هب  نایعیـش  يراداـفو  هراـبرد  ار  ناینـس  یلدود 
.دندش یلم  سلجم  یساسا و  نوناق  يایحا  راتساوخ  هورگ  ود  ره  گنج  زا  سپ  يور ،

روما رد  تموکح  ریذـپ  شمرن  هنانیب و  عقاو  درکیور  زا  ياهزادـنا  اـت  نایعیـش  هلئـسم  ربارب  رد  تیوک  میژر  هدـش  باـسح  تساـیس 
(. ناتسبرع زا 2003 ، شیپ  قارع  نیرحب ، رد   ) هنایـشان رابجا  ات  دراد  هیکت  هنادنمـشوه  يزاـب  رب  رتشیب  هک  دریگیم  همـشچرس  یلخاد 

هناتفـص ناگرزاب  يرازاب و  ییاـناوت  زا  دراد –  ارگ  نورب  یـشرگن  تسا و  هشیپ  ناـگرزاب  ياـهعماج  هک  تیوک -  هعماـج  نینچمه 
نیا ببس  هچنآ  ماجنارس ، و  دنا ؛ هدرب  ناوارف  هرهب  راومه  رایـسب  ياضف  نیا  زا  نایعیـش  تسا و  رادروخرب  وگ  تفگ و  قفاوت و  يارب 

، روشک روما  رتهب  هرادا  رد  نآ  هتـسیاش  شقن  رب  نوزفا  هک  تسا  تیوک  رد  یـسارکومد  شرتسگ  دـنیارف  تسا  هدـش  اـه  ینوگرگد 
يریگ اپ  تسد و  ياه  تیدودحم  اه و  عنام  اب  زین  یتیوک  نایعیـش  هتبلا  .تشاد  دهاوخ  زین  يا  هقرف  ياهدـنویپ  رب  شخبافـش  يریثات 

؛ دنتسه ور  رد  ور 

هلئسم نایم  نیا  رد  .دماجنا  یم  اهتصرف  رد  يرباربان  هب  هک  تسا  يرادافو »  » هلئسم برع ، ياهروشک  رگید  نایعیش  نوچمه  تسخن ،
نایعیش يوریپ  .تسا  نایعیش  هب  تیوک  تموکح  يدامتعا  یب  یلصا  لیلد  عجارم ، زا  نایعیش  دیلقت »  » و تیعجرم » »
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ناریا و ینید  ياه  هاگشزومآ  اهرهش و  هب  نانآ  هاگن  ناریا و  نکاس  عجارم  ای  یناریا  عجارم  زا  برع  نایعیـش  رگید  نوچمه  یتیوک 
هدرتسگ ترفاسم 

اهتـصرف و رد  يرباربان  هکنآ ، رگید  .دزاس  یم  هتـسجرب  ار  نایعیـش  هناگود » يرادافو   » رادنپ هدز و  نماد  اهینـس  ینارگن  هب  ناریا ، هب 
یمن اهنآ  .دنتسه  یتلود  ياه  ینیزگراک  هنیمز  رد  ضیعبت  راتفرگ  نایعیش  هژیو  هب  تسا ؛ اجرباپ  نانچمه  ضیعبت  زا  یفیرض  لاکشا 

هیـصوت و ماظن  هک  هژیو  هب  تسین ، نانآ  سرتسد  رد  رت  الاب  ياه  تسپ  دنزادرپب و  راک  هب  یتموکح  ساسح »  » ياه شخب  رد  دـنناوت 
.دنزیم نماد  یتلود  مادختسا  تیدودحم  نیا  هب  يا  هلیبق  يرالاس  دنواشیوخ 

ياهلاس رد  .تسا  هنابصعتم  ینس ، ياهلاربیل  نینچمه  نایعیـش و  هاگن  زا  يدنورهـش ، قح  نداد  رد  تموکح  تسایـس  نیا ، رب  نوزفا 
 – تیوک ياهزرم  يوس  ود  رد  هک  يدرگ  نایایب  ياه  هلیبق  هب  یـشنیزگ  تموکح ، سراف ، جـیلخ  گنج  ناـمز  زا  هژیو  هب  هتـشذگ ،

نداد زا  تموکح  هک  یلاح  رد  دنارواب ، نیا  رب  نایعیش  .تسا  هداد  يدنورهش  قح  دننکیم ، دمآ  تفر و  قارع  تیوک –  ناتـسبرع و 
ینـس ياـه  هلیبق  دوس  هب  روشک  یتیعمج  راـتخاس  رب  نتـشاذگرثا  يارب  اراکـشآ  دـنکیم ، يراددوخ  هعیـش  ياـه  هلیبق  هب  يدـنورهش 

دنت نادنبیاپ   ) اهیفلـس رامـش  ریگ  مشچ  شیازفا  تیباهو و  شرتسگ  ماجنارـس ، .دهدیم و  يدنورهـش  نانآ  هب  رادافو ، راک و  هظفاحم 
خیش زا  دنا و  هدید  شزومآ  ناتسبرع  رد  اهنآ  .دور  یم  رامش  هب  تیوک  رد  نایعیـش  شریذپ  يارب  عنام  نیرت  يداینب  تیباهو ،) يور 

.تسا شرتسگ  لاح  رد  نیرحب  قارع و  تیوک ، رد  تیباهو  ناتسبرع ، ینابیتشپ  اب  .دننک  یم  يوریپ  نیربج  نب  ای  زاب  نب  نوچ  ییاه 
نیرتشیب تیوک  راک  هظفاـحم  ینـس و  ياـه  هلیبق  ناـیم  رد  دـنادیم ، مالـسا  هدـننک  فیرحت  رازگ و  تعدـب  ار  نایعیـش  هک  نییآ  نیا 

.تسا هتشاد  ار  تفرشیپ 
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رطق

یعامتجا و دـید  زا  ینید ، هنیرتمک  رب  نوزفا  هک  دنتـسه ، هعیـش  نآ  مدرم  زا  دـصرد  دراد و 20  رارق  اـسح  نیمزرـس  بونج  رد  رطق 
ناتسبرع و نایعیش  ياه  يراوشد  لیاسم و  نامه  تیباهو ، هدرتسگ  ذوفن  ببـس  هب  زین  روشک  نیا  رد  .دنتـسه  انگنت  رد  زین  يداصتقا 

.دراد دوجو  نیرحب ،

یبرع هدحتمراما 

تفن نیشن  ریما  نیرتمهم  رد  نایعیـش  روضح  .دنازکرمتم  یبد  نیـشن  ریما  رد  رتشیب  هک  دنتـسه  هعیـش  مدرم  زا  دصرد   6 تاراما ، رد 
زین یبد  رد  نالهز ، دیعـس  رواب  هب  نآ ، رب  نوزفا  .دروآ  یم  دـیدپ  زین  روشک  نیا  رد  ار  ناتـسبرع  ياـه  ینارگن  ناـمه  تاراـما ، زیخ 

(1) .دراد دوجو  ناریا  دیدش  ذوفن  نیرحب ، نوچمه 

و تسا ، نایعیـش  هطلـس  ریز  ینید  يایفارغج  هاگن  زا  دراد -  دوخ  رد  ار  هنایمرواخ  یتفن  ریاخذ  رتشیب  هک  سراف - جیلخ  عومجم ، رد 
هاگیاج تیبثت  قارع و  رد  نایعیش  ندیسر  تردق  هب  اب  زین  نونکا  هدرک و  هدنز  ار  اهنآ  ياهوزرآ  ناریا ، رد  هعیـش  ندیـسر  تردق  هب 

یخیرات و یتصرف  زا  نیرحب ، نایعیـش  هژیو  هب  سراف ، جـیلخ  نایعیـش  برع ، يدـیلک  مهم و  روشک  نیا  رد  تردـق  راتخاس  رد  نانآ 
تلود نایم  رد  ار  يرایسب  ینارگن  تالوحت ، نیا  يوس ، رگید  زا  دنا و  هدش  دنم  هرهب  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  یبایتسد  يارب  ییانثتـسا 

.تسا هدروآ  دیدپ  هقطنم  برع  ياه 

نانبل

هب هزورما  دوخ ، روآ  تفگش  یکیژولویدیا  یسایس و  ییایوپ  اب  نانبل  نایعیش 
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نانبل نایعیش  رامش  .دناهدش  لیدبت  مادص ) ینوگنرـس  وترپ  رد  قارع  نایعیـش  زا  سپ  هتبلا   ) برع ناهج  رد  هعیـش  هعماج  نیرت  مهم 
هب روشک  رد  يا  هقرف  هورگ  نیرتگرزب  دناروشک و  نیا  مدرم  دصرد  ات 40  هک 30  دوش  یم  دروآرب  نت  نویلیم  زا 3/1  شیب  زیچان و 

تردق هب  نیون  برع  ناهج  رد  نارگید ، هب  اکتا  یب  هورگ و  کی  ناونع  هب  هک  دنتـسه  یعیـش  هعماج  نیتسخن  نانآ  .دنیآ  یم  رامش 
نآ اب  .دنا و  هدش  لیدبت  ینونک  نانبل  یسایس  يورین  نیرتدنمورین  هب  هلاس ، یس  يا  هرود  رد  دنا و  هتفای  تسد  يریگ  مشچ  یـسایس 

مشچ دنتسه ، اهنآ  روشک  قلطم  هنیرتشیب  هک  نیرحب ، قارع و  نایعیـش  اب  شجنـس  رد  اهنآ  دروآ  تسد  دناتیعمج ، یبسن  هنیرتشیب  هک 
.تسا رتریگ 

نمیـشن هناگادج  شخب  ود  رد  اهنآ  ییایفارغج ، دید  زا  .دنا  هتـشاد  روضح  نانبل  رد  هعیـش  شیادیپ  زاغآ  زا  یخیرات ، دید  زا  نایعیش 
رواخ و  لماع ) لبج   ) بونج رد  دنا : هتفای 

(. عاقب هرد   ) ینونک نانبل 

يارب نایعیـش  هسنارف ، یتسرپرـس  زاغآ  اب  اه ، يزورد  اه و  ینامثع  طسوت  بوکرـس  اوزنا و  اه  لاس  زا  سپ  ملآ ، ری  یپ  ناژ  رواـب  هب 
تیمسر هب  عقاو  رد  .دوب  یگدنیامن  راتخاس  شیادیپ  دمایپ  هک  دنتفای  تسد  تیوه  جرا و  یعون  هب  ناش  خیرات  لوط  رد  راب  نیتسخن 

گنج زاغآ  اـت  ههد 1960  زا  سپ  لاوـت ، اوـسنارف  رواـب  هب   (1) .تشاد هسنارف  روضح  رد  هشیر  ناـنبل ، رد  نایعیـش  تیوـه  نتخاـنش 
لیدـبت نانبل  رد  دربن  نادـیم  مهم  يداینب و  نارگیزاب  زا  یکی  هب  دـش و  ور  هب  ور  یگرزب  تارییغت  اب  هعیـش  هعماـج  ، 1975 رد یلخاد 

: دش

نیا هب  .دیماجنا  توریب  هب  هدرتسگ  ترجاهم  هب  هک  تیعمج  شیازفا  تسخن ،

216 ص :
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اه ینورام  رانکرد  اهینس -  ندز  رانک  اب  نایعیـش –  دش و  نانبل  هعیـش  بطق  نیموس  عاقب ، هرد  لماع و  لبج  رانک  رد  توریب  بیترت ،
ریذپان بانتجا  یلم  حطس  رد  ار  نانآ  یسایس  نزو  رد  رییغت  نایعیش ، دوس  هب  یتیعمج  بیکرت  ینوگرگد  نیا  .دندش  مکاح  رهـش  رب 

.دنا ینوگرگد  نیا  دنیارب  دمایپ و  هتشذگ  لاس  دنچ  ياهدادخر  هک  هتخاس 

ییازون نیا  هک  دوب  هعیـش  شبنج  ینعی  رت  هتـسجرب  یـسایس  هزومآ  هب  يروآ  يور  يرـصان و  شبنج  ندرک  اهر  مهم ، لـماع  نیمود 
.دوب هعیش  رثالا  دیواج  هتسجرب و  ربهر  ردص ، یسوم  ماما )  ) راکتبا دمایپ  هعیش  یتیوه 

هنوگ نامه  يور ، هیویلوا  رواب  هب  .یناریاو  ینانبل  نایعیش  نایم  طباور  میکحت  زا  دوب  ترابع  یعیش  تیوه  هعیش و  نییآ  هب  تشگزاب 
هدص راهچ  دندرب ، هرهب  نییآ  نیا  غیلبت  يارب  ینانبل  هعیـش  نابیطخ  زا  يوفـص  ناهاشداپ  ناریا ، رد  هعیـش  نییآ  يریگاپ  نامز  رد  هک 

تیناحور ندرک  یناریا  بوچراچ  رد  ناریا ، بالقنا 1979  زا  شیپ  نانبل  هب  هعیـش  تشگزاب  دندرک : ار  راک  نیمه  زین  اه  ینانبل  دعب 
(1) .دش ماجنا  یناریا  ینانبل و  تیناحور  نایم  اهدنویپ  تیوقت  و 

.دش کیدزن  رواخ  رد  یبالقنا  ناریا  ياه  هاگیاپ  اهفده و  زا  یکی  نانبل  بونج  ناریا ، بالقنا 1979  زا  سپ  هنیمز ، شیپ  نیا  اب 

يوجراکیپ ياه  هورگ  نانبل ، یلخاد  گنج  رد  داد و  ناشن  ار  دوخ  یسایس  دمایپ  يدوز  هب  هعیـش  یتیوه  شبنج  تیعمج و  شیازفا 
دید زا  نایعیـش  هک  نونکا  و  دـنتخادرپ -  بیقر  ياه  هورگ  اب  يریگرد  هب  ود ، هجرد  دنورهـش  هاـگیاج  زا  جورخ  رب  دـیکات  اـب  هعیش 

هعماج ناونع  هب  هک  دنراد  شیارگ  دنتفرگ ، رارق  هنیرتشیب  رد  یتیعمج 
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.دنوش هتخانش  نانبل  تسخن 

ماما راگدـنام  شقن  تسخن ، تسا : نوگانوگ  لماع  نیدـنچ  دـمایپ  نایعیـش  تردـق  شیازفا  هکنارف ، مناـخ  رلوف و  ماـهارگ  رواـب  هب 
تموکح لماک  یشاپورف  مود ، .نانبل  نایعیش  تیوه  یگچراپکی و  يروآ  دیدپ  رد  بالقنا ، زا  شیپ  یناریا  یناحور  ردص ، یـسوم 

بزح سپـسو  لما  شبنج   ) هعیـش یماظن  هبـش  ياه  نامزاس  نیتسخن  شیادیپ  موس ، .نانبل  یلخاد  رگناریو  ياهگنج  یپ  رد  يزکرم 
رد 1975. يرهش  ياهگنج  زاغآ  يزکرم و  تموکح  تردق  شهاک  یپ  رد  رد 1982م ) هللا 

، راتخاس نیا  .تسا  هدوب  اه  هقرف  هدش  نییعت  شیپ  زا  یتیعمج  تبسن  هیاپ  رب  هک  نانبل  رد  یسایس  تردق  عیزوت  هژیو  راتخاس  مراهچ ،
دوب هدـش  ( 1943  ) لالقتـسا ناـمز  زا  نایعیـش  عورـشم  یعمج  قوـقح  يا و  هـقرف  تیدوـجوم  ندـش  هتخانـش  تیمـسر  هـب  بجوـم 

فیاط نامیپ  ماجنارس ، و  تسا .) هدشن  هتخانـش  تیمـسر  هب  یتح  ناشقوقح  دوجو و  هک  برع  ياهروشک  نایعیـش  رگید  فالخرب  )
گنج رد  هک  ار  یتازایتما  نانبل و  یـسایس  هنحـص  رد  نایعیـش  رتشیب  روضح  داد –  نایاپ  هلاس  یلخاد 15  گـنج  هب  هک  رد 1989 -،

اب ربارب  یقوقح  ناناملـسم  هب  نوناق 1943 ، زا  سپ  راـب  نیتسخن  يارب  ناـمیپ  نیا  .دیـشخب  تیمـسر  .دـندوب  هدروآ  تسد  هب  یلخاد 
(1) .داد ناینس  اب  ربارب  یمهس  نایعیش  هب  نایحیسم و 

نیا نانبل ، رد  یعیش  تردق  شیادیپ  رد  هناگیب  ياهروشک  لماع  شقن و  هرابرد 

218 ص :
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دوخ و يورین  رب  یلو  دوب  یناریا  ردص  یـسوم  ماما  دنچ  ره  .دوب  زیچان  تسخن  ههد  ود  رد  شقن  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  هدنـسیون  ود 
رگا يور ، نیا  زا  .دش  یمن  حالس  لماش  هدوب و  زیچان  دش  یم  هداتسرف  هاش  يوس  زا  هک  يا  هجدوب  تشاد و  هیکت  یلخاد  ياهکمک 
هنیمز نادـنچ  بالقنا  زا  سپ  ناریا  دوب ، یمن  دوب ، هدروآ  دـیدپ  بـالقنا  زا  شیپ  اهتدـم  ردـص  هک  يایـسایس  یعاـمتجا و  ياـنبریز 

، هللا بزح  هژیو  هب  هعیش ، ياههورگ  زا  بالقنا -  زا  سپ  ناریا –  هبناج  همه  ینابیتشپ  هتبلا  .تفای  یمن  نانبل  هب  دورو  يارب  يراومه 
اه ینابیتشپ  نیا  هنومن  .تشاگنا  هدیدان  ناوت  یمن  ار  نایعیـش  ياه  يزوریپ  هب  یبای  تسد  رد  لما  هعیـش  هورگ  زا  هیروس  ینابیتشپ  و 

تسا يروآ  دای  نایاش  ماجنارس ، .درک  هدهاشم  ناوت  یم  لییارـسا  شترا  هللا و  بزح  هورگ  نایم  لاس 2006  هزور  گنج 33  رد  ار 
يدیدج بیقر  هللا ، لضف  دمحم  دیس  هللا  تیآ  شقن  شیازفا  اب  دنتسه و  عیشت  رد  دوخ  هژیو  شقن  يایحا  لاح  رد  نانبل  نایعیـش  هک 

.تسا هدمآ  دیدپ  یناریا  یموب و  ریغ  تیعجرم  يارب 

( نایولع  ) يولع نایعیش  - 2

هیکرت :1-2

يولع نییآ   (2) .دنتـسه يولع  هعیـش  هیکرت  مدرم  زا  مراهچ  کی  شیب  مک و  ، (1)« اه يولع   » باتک رد  پلآ  كوگ  ناـتلآ  رواـب  هب 
دننک یم  یگدنز  یلوتانآ  يرواخ  بونج  رد  اهنآ  .دوش  هداز  يولع  دیاب  يولع  ناسنا  تسا و  يا  هتسب  نییآ  يزورد ) نوچمه  )

219 ص :
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هب هیکرت  درک  هنیرتمک  زا  نانآ  زا  يرایـسب  نینچمه  .دندش  یم  هدیمان  شابلزق  دـنا ، هدوب  ینمکرت  نانیـشن  چوکزا  هک  هتـشذگ  رد  و 
رواب هب  .دنتـسین  هتفای  نامزاس  تیناحور  ياراد  اهنآ  .دنتـسه  نایناریا  زا  توافتم  اما  یماما ، هدزاود  نایعیـش  نایولع  .دنور  یم  رامش 

، اهتیصخش زا  یخرب  هب  ندیشخب  سدقت  اب  ناناملسم و  رگید  راظتنا  زا  رود  تاعوضوم  ندناجنگ  اب  يولع  یسانشادخ  لاوت ، اوسنارف 
نایولع هبناج  همه  گنتاگنت و  داحتا  همشچرس  ینس ، ینامثع  زا  نایولع  ياه  بیسآ  ندش و  هدنار  .درک  تفرـشیپ  راکدوخ  روط  هب 

اهینـس يوس  زا  هتـشذگ  ياهرازآ  اه و  هجنکـش  ربارب  رد  هاگ  هیکت  نیرتهب  كروتاتآ  کییال  يروهمج  اهنآ  يارب  .دـش  مسیلامک  اب 
.دش لیدبت  كروتاتآ  لامک  کییال  کلسم  دحتم  نیرترثوم  هب  نامز  تشذگ  اب  يولع  نییآ  بیترت ، نیا  هب  .دوب 

خیرات رد  اهنآ  .دنوش  یم  تفای  اهرهـش  رد  هتـشذگ ،) رد   ) اه يولع  فالخرب  اهنآ  .دنتـسه  اه  یـشاتکب  هیکرت  نایعیـش  رگید  هورگ 
هک هژیو  هب  دندرک ، ادج  نایولع  زا  ار  دوخ  يرگ ، هعیش  زا  ییون  درکیور  شرتسگ  اب  .دنتـشاد و  ییازـس  هب  شقن  ینامثع  يروتارپما 

هژیو هب   ) ناـکلاب هیکرت و  رد  یـشاتکب  نییآ  هزورما ، .ددـنویپب  نآ  هب  تسناوـت  یم  یـسک  ره  هـک  دـندرکیم  غـیلبت  ار  یفطعنم  نـییآ 
هعیـش هب  تبـسن  مه  اه و  ینـس  هب  تبـسن  مه  تسا ، يا  هیـشاح  ياهدـنیازف  هنوگ  هب  هیکرت  يرگ  هعیـش  .تسا  هدـنام  یقاـب  یناـبلآ )

، دنک یم  جـیورت  دراد -  هلـصاف  رایـسب  یمـسر  عیـشت  اب  هک  یـسانشادخ -  تاعوضوم  لیلد  هب  .تسا و  ناریا  رد  هک  یماما  هدزاود 
.تسا هدش  يوزنم 

هیروس  : 2-2

13  ) نایولع مان  اب  يا  هعیش  ياه  هنیرتمک  ینس ، هنیرتشیب  رانک  رد  هیروس ، رد 
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هنارک هیروس و  يرتخاب  لامـش  ياه  يدـنلب  رد  نایولع   (1) .دوش یم  تفای  دصرد )  1  ) اهیلیعامـسا و  دصرد )  3  ) اهیزورد دصرد ،)
یتح هدوب و  اه  ینس  ینامثع و  يوس  زا  هدش  راوخ  تسدیهت و  ینامدرم  نایولع  شیپ ، اه  هدص  زا  .دننک  یم  یگدنز  هنارتیدم  ياه 
ماما دمآ و  دیدپ  مهدزای  ياوشیپ  نامز  رد  هک  دنتسه  ياییادج  دمایپ  دناهعیش و  اهنآ  یلو  .دنتسناد  یم  ناملـسمان  ار  نانآ  يرایـسب 

هیروس يرتخاب  لامش  ياه  هوک  هب  ات  درک  راداو  ار  اهنآ  اه ، ینس  شنکاو  .دننادیم  لداع  ياوشیپ  نیـسپاو  ار  مالّـسلا  هیلع  يرگـسع 
.دنربب هانپ  هیراصنا ) لبج  )

رد هسنارف  .دیماجنا  یـسایس  یعامتجا و  ياوزنا  زا  اه  يولع  ندمآ  نوریب  هب  ماش ، رد  هسنارف  روضح  یناهج ، گنج  نیتسخن  زا  سپ 
قارع نایعیش  هنیرتشیب  نوچمه  هک  ینس  هنیرتشیب  فالخرب  اهیولع –  زا  يرایـسب  هک  داهن  ناینب  ار  هیروس  شترا  شیتسرپرـس ، نامز 

لالقتسا اب  .دنتفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ  هتسه  اهدعب  هدرک و  یـسیون  مان  نآ  رد  دندزیم -  زابرـس  ناملـسمان  روشک  کی  اب  يراکمه  زا 
.تخاس راوتسا  ار  دوخ  ياه  هیاپ  دش و  رادیدپ  ثعب  بزح  لییارسا ، اب  نآ  يدعب  ياه  يریگردو  رد 1945  هیروس 

هدش و يزیر  هیاپ  مسیلانویـسان  کییال و  لوصا  رب  هک  ثعب  یمـسر  نیرتکد )  ) هزومآ هدیـشک ، رجز  نایولع  نوچ  يا  هنیرتمک  يارب 
ار اوزنا  زا  نتفر  نوریب  ناـکما  ناـنآ  هب  مسیلاـمک -  شبنج  رد  هیکرت  ناـیولع  نوـچمه  دوـب -، رود  ور  دـنت  یبهذـم  ییارگ  هقرف  زا 

دیماجنا هیروس  رد  یسایس  تردق  لماک  نتفرگتسد  رد  هب  ههد 60 ،  نایاپ  رد  نایولع  طسوت  ثعب  بزح  شترا و  رب  یبایتسد  .دادیم 
.دراد همادا  نونک  ات  هک 
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ناریا قارع و  گنج  رد  یعیش  ناریا  اب  هیروس  ینامیپ  مه  یلو   (1)، دنتسین یماما  هعیش  ناریا و  تیناحور  دییات  دروم  نایولع  هچ  رگ 
.تفرگ هدیدان  ناوت  یمن  ار  نانبل  نایعیش  هیروس و  ناریا ، نایم  یکیدزن  رد  نایولع  تموکح  ریثات  و 

میژر هدـنیآ  گرزب ،) هنایم  رواخ  حرط   ) هقطنم رد  يرالاس  مدرم  يزاس  هدایپ  رب  هدـحتم  تالایا  دـیکات  هب  هجوت  اب  رـضاح ، لاح  رد 
.دننک یم  هدامآ  تردق  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  روشک  نیا  ینس  هنیرتشیب  و  تسا ، ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  هیروس  يولع 

( یماما تفه   ) یلیعامسا نایعیش  - 3

هنایم يایسآ 

زا هک  هعیش  ياه  هنیرتمک  .دنا  یلیعامساای  یماما  تفه  نایعیش  یماما -  هدزاود  نییآ  زا  سپ  یماما -  نایعیـش  گرزب  هخاش  نیمود 
: دنوش یم  میسقت  ریز  شخب  هس  هب  هک  .دننک  یم  یگدنز  هنایم  يایـسآ  رد  هدنکارپ  يا  هنوگ  هب  دنتـسه ، رود  هعیـش  يزکرم  نوناک 

، ناتسناغفا ناشخدب  ياه  یلیعامسا 

.ناتسکبزا ياه  طخسم  ناتسکیجات و  ناشخدب  ياه  یلیعامسا 

مان ناخاقآ  یلیعامسا  نییآ  ربهر  .دوب  ریماپ  دنلب  ياه  هوک  نانآ  هاگ  تنوکس  نیسپاو  هک  دنتسه  يرازن  یلیعامسا  تسخن  هورگ  ود 
زا دـصرد  ود  هب  کیدزن  نییآ  نیا  ناوریپ  .دراد  هدـهع  هب  ایـسآ  اکیرمآ و  اقیرفآ ، رد  ار  نت  نویلیم  هدزناـش  يربهر  نونکا  هک  دراد 
رد نایلیعامسا  زکرم  .دنا  نکاس  نآ  فارطا  ياه  هرد  و  نامغل ، ناخاو ، ناشخدب ، رد  رتشیب  هدوب و  ناتسناغفا  ناناملسم  تیعمج  لک 

، ناشخدب
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نیچ روشک  رد  ریماپ  ياه  يدنلب  رد  ناتسکیجات ، ناتـسناغفا و  رب  نوزفا   (1) .دناکیجات داژن  زا  رتشیب  اهنآ  تسا و  نانغیش  ناتـسرهش 
(2) .دنا هدرک  ظفح  ار  نآ  نونک  ات  هدوب و  یلیعامسا  نییآ  ياراد  کیجات  عماوج  یخرب  زین 

هعیـش هب  هدـش و  نابز  كرت  نانیا  .دـندش  ناملـسم  مهد  هدـص  رد  هک  دنتـسه  ییاه  یجرگ  (، ناتـسکبزا ياـه  طخـسم   ) موس هورگ 
ذوفن سرت  زا  لاس 1941  رد  ار  نانآ  نیلاتـسا  دندرک ، یم  یگدـنز  هیکرت  زرم  رد  ناتـسجرگ  بونج  رد  هک  ییاجنآ  زا  .دـندیورگ 
روضح یلک ، روط  هب  .دنراد  رارق  ینـس  ياهکبزا  هدنیازف  متـس  ضیعبت و  دروم  اهنآ  .درک  دـیعبت  ناتـسکبزا  رد  هناغرف  هرد  هب  هیکرت 

زا مه  یتیعمج و  دید  زا  مه  و  تسا ، کچوک  گنر و  مک  رایـسب  روضح  نیا  .تسین  یکیتیلپویژ  يا  هدیدپ  هنایم  يایـسآ  رد  هعیش 
.دنا تیمها  مک  ياهیشاح و  رایسب  ییایفارغج ، هاگن 

( یماما جنپ   ) يدیز نایعیش   – 4

نمی

هب هفوک  رد  يدـالیم )  ) لاس 740 رد  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  ماجرفان  شزیخ  لاـبند  هب  هک  تسا  هعیـش  ياـه  هقرف  زا  یکی  هیدـیز 
تسدرود و ياهنیمزرس  هب  یبایماک  اب  نایدیز  يوپاکت  یتدم ، زا  سپ  .دندوب  هدرک  هدنسب  ماما  جنپ  تیعورـشم  هب  نانآ  .دمآ  دوجو 

.دش لقتنم  نمی  روشک  ناردنزام و  يایرد  بونج  یناتسهوک 
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شیادیپ ، " یماهلا دواد  .نیشیپ  ناتسناغفا ،" نایعیـش  : " نینچمه و  . 1377، نارهت هیلیعامـسا ،" دیاقع  خیرات و  ، " يرتفد داهرف  - - 1
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.تشاد دوجو  اهنآ  رد  يزکرم  تموکح  تراظن  زا  زیرگ  ناکما  هک  ییاه  ناکم 

هدوب و هعیـش  زا  هقرف  نیتسخن  يدـیز ، دوب و  هیدـیز  نایعیـش  هاـگهانپ  وس  نیا  هب  شیپ  لاـس  رازه  زا  نمی ، یلامـش  ياـه  ناتـسهوک 
داد و يور  اعنـص  رد  رـصان - ینابیتشپاب  ناهاوخ - يروهمج  بـالقنا  لاس 1962 ، رد  .دـنداهن  ناینب  ار  هعیـش  تلود  نیرت  ینـالوط 
لاس 1990، رد  نمی  ود  یگچراپکی  اب  هک  دندوب  نمی  لامش  مدرم  دصرد  نایعیش 45  نیا  .تخیر  ورف  ار  نایدیز  هلاس  رازه  تردق 

نایعیـش زا  یمک  رامـش  يدیز ، نایعیـش  رب  نوزفا  .دیـسر  دـصرد  زا 30  رتـمک  هب  تفاـی و  شهاـک  هچراـپکی  نمی  رد  دـصرد  نـیا 
(1) .دنراد روضح  نمی  رد  زین  یماما  هدزاود  یلیعامسا و 

رد نمی  تلود  یماظن  ياهورین  لاس 2004  رد  دیـسر و  برع  روشک  نیا  هب  يدوز  هب  قارع  رد  نایعیـش  یبای  تردق  ياه  هزرل  سپ 
مان هب  ارگ  لوصا  هورگ  کی  سـسؤم  هعیـش و  یناحور  یثوحلا ،» نیدلاردب  نیـسح   » ناراداوه اب  روشک  یلامـش  یناتـسهوک  قطانم 
نیا رد  نمی  يدـیز  نایعیـش  زا  یماما ) هدزاود   ) مق فجن و  عجارم  راکـشآ  یناـبیتشپ  ناـیم  نیا  رد  .دـندش  ریگرد  نمؤم » ناـناوج  »

نیرید ياوزنا  زا  اهنآ  ندمآ  نوریب  عیشت و  زکرم  اب  نایعیـش  نیا  دنویپ  ثعاب  عجارم ، يوس  زا  نمی  تلود  ندومن  موکحم  شروش و 
.تسا هدش 

ماجرف

يرادیب هدص  برع ، نایعیش  هژیو  هب  نایعیش  همه  يارب  متسیب  هدص 
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زا يرایـسب  .دراد  دوجوم  ياه  میژر  تابث  يارب  ینیگنـس  ياهدمایپ  برع  ناهج  رد  ناگدش  هدنار  نیا  يرادیب.تسا  ناگدش  هدنار 
زا .دراد  روضح  یکیتـیلپویژ  ساـسح  رایـسب  قطاـنم  رد  یبرع  عیـشت  کـنیا  دـننک و  یم  یگدـنز  زیخ  تفن  قطاـنم  رد  نایعیـش  نیا 
زیچ چـیه  یجراخ -  طباور  رد  هچ  یلخاد و  تسایـس  رد  هچ  کیدزن -  رواخ  هناـیمرواخ و  رد  سپ ، نیا  زا  لاوت ، اوسنارف  هاگدـید 

اهتلود مان  هب  یـسایس  لقتـسم  ياهدحاو  ياراد  هعیـش  کیتیلپویژ  هچرگا  .تفریذپ  دـهاوخن  ماجنا  یعیـش  ياه  تیعقاو  هب  هجوت  یب 
نیاربانب .تسا  يزاس  تلود  ییاـیفارغج  ياـه  هنیـشیپ  رب  مدـقم  هقطنم  نیا  رد  نکاـس  تیعمج  ناـیم  یخیراـت  ياهدـنویپ  اـما  تسا ،

،(1) یتیعمج تسایس 

رد یـسایس  مرفر  زین  شوب و  تلود  گرزب  هناـیمرواخ  حرط  راـکتبا  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  کـیتیلپویژ  هقطنم  نیا  رد  هعیـش  هعلاـطم 
يارب شالت  رگید  يوس  زا  تسا و  هنایمرواخ  رد  دـیدج  یفارگومد  اکیرمآ و  یجراـخ  تسایـس  رب  ینتبم  وس  کـی  زا  برع  ناـهج 

، هعیش کیتیلپویژ  تیوه  ندش  یـسایس  فطع  هطقن  .تسا  هقطنم  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، يرکف ، تخاسریز  رییغت 
شرتسگ و دصرتم  کیژولویدیا ، ياه  هزومآ  یفارگومد و  یگتسجرب  اب  هعیـش  كولب  .تسا  نیـسح  مادص  میژر  یـشاپورف  زا  سپ 

نآ هعیـش  تیعمج  هژیو  هب  هقطنم  رب  ار  یفرژ  تاریثاـت  هعیـش ، قارع  .دوـب  دـهاوخ  يا  هـقطنم  حوطـس  رد  کـیژتارتسا  ذوـفن  قـیمعت 
تخانش هب  هلئسم  نیا  یسررب  ور ، نیا  زا  تشاد و  دهاوخ 

.درک دهاوخ  ینایاش  کمک  هقطنم  هدنیآ  تالوحت 
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نآ يا  هقطنم  ياهدمایپ  قارع و  رد  نایعیش  روهظ  : مود راتفگ 

( اهنآ نایم  ياهقطنم  هنزاوم  رییغت  ربماتپس 2001 و  زا 11  سپ  تالوحت  وترپ  رد   ) هقطنم رد  ینس  هعیش و  هطبار  فلا -

زا يریگولج  رد  رما  نیا  تفای و  شیازفا  اه  برع  نایم  رد  ینـس  تیوه  هب  یهاگآدوخ  ناریا ، رد  یعیـش  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اـب 
بالقنا اهبرع  زا  يرایـسب  اهبرع ، نایناریا و  نایم  یخیرات  ياه  ینیبدـب  لیلد  هب  .دوب  زاسراک  رایـسب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  شرتسگ 

ياهروشک ناربهر  زا  يرایسب  لیلد ، نیمه  هب   ) .دنناد یم  یـسابع  يوما و  ياه  هفیلخ  رب  نایعیـش  شزیخ  یخیرات  هلابند  ار  یمالـسا 
هداد و ناشن  شنکاو  یتخـس  هب  نایعیـش  شزیخ  هب  دهف  کلم  ناتـسکاپ و  رد  قحلاءایـض  لارنژ  قارع ، رد  مادـص  هلمج  زا  یمالـسا 
ناتسناغفا و رد  هژیو  هب  نایعیش  رب  راشف  نابلاط ، یـشاپورف  ربماتپـس و  ياهدادخر 11  زا  سپ  دندرک .) اهنآ  بوکرـس  هب  مادـقا  یتح 

.دش مهارف  نایعیش  نتفرگ  تردق  يارب  هنیمز  مادص  یشاپورف  اب  زین  قارع  رد  تفای و  شهاک  ناتسکاپ  نینچمه 

یلصا .دراد  هقطنم  رد  نایعیش  هرابود  نتفرگ  ورین  زین  یخیرات و  ياهتباقر  نیا  رد  هشیر  اه ، ینـس  نایعیـش و  نایم  ینونک  ياه  شنت 
زا هک  دنتسه  ناتسناغفا  ناتسکاپ و  رد  اه  یباهو  رورت  هکبش  نایباهو و  نایعیش ، هب  اه  ینس  مجاهت  نابیتشپ  نیرت 
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برغ و اب  زیتس  زا  هک   ) .تسا نایعیـش  نتفرگ  ورین  اب  راکیپ  اه ، یباهو  يداینب  ياه  فده  زا  یکی  .دـنرادروخرب  ناتـسبرع  ینابیتشپ 
، نایباهو زا  ینابیتشپ  رد  ناتسبرع  ياه  فده  نیرت  مهم  زا  نینچمه  دنریگیم ) هرهب  نآ  ندرک  ناهنپ  يارب  یششوپ  ناونع  هب  اکیرمآ 

نیمه زا  .دنک  یم  لابند  ار  تسایس  نیا  ههد 1980  زا  روشک  نیا  .تسا  سراف  جیلخ  رد  هژیو  هب  ناریا ، اب  يا  هقطنم  هنزاوم  يرارقرب 
(1) .دنشاب توافت  یب  نایعیش  دوس  هب  قارع  رد  تردق  هنزاوم  رییغت  ربارب  رد  اه  ینس  هک  تسا  نهذ  زا  رود  ور ،

هلمح اما  .دنوش  نایعیش  دوس  هب  اوق  نزاوت  ندروخ  مهرب  زا  عنام  هک  تسا  هدوب  نیا  هب  فوطعم  هتشذگ  ههد  ود  رد  اه  ینس  ششوک 
ار تشادرب  نیا  اکیرمآ ، ینابیتشپ  دروم  یسارکومد  وترپ  رد  هعیش  هنیرتشیب  ندیـسر  تردق  هب  مادص و  يزادنارب  قارع و  هب  اکیرمآ 

تردق زین  مئاد و  تقوم و  تموکح  رد  نایعیش  رثوم  روضح  .تسا  یعیش  روشک  کی  رگید  قارع  هک  دروآ  دیدپ  اه  برع  نایم  رد 
هک دـنافقاو  یبوـخ  هب  اهینـس  .تسا  هدرک  نادـنچ  ود  نایعیـش  نتفرگ  تردـق  زا  ار  اـه  ینـس  ینارگن  یناتـسیس ، هللا  تیآ  نوزفازور 

دزاس و نوگرگد  نایعیش  دوس  هب  سراف  جیلخ  هژیو  هب  هقطنم و  رـسارس  رد  ار  اوق  هنزاوم  دناوت  یم  قارع  رد  نایعیـش  نتفرگ  تردق 
.ینس گنهرف  اب  یمالسا  گنهرف  ندوب  ربارب  زین  تفن و  شورف  رب  اهینس  هطلسزا  یشان  هافر  ندش  تسس  ینعی  نیا 

ياهزرم زا  رتارف  هکلب  دوب ، دـهاوخن  قارع  هب  دودـحم  اهنآ  تکرح  هک  تسا  نیا  رد  قارع  نایعیـش  تکرح  تیمها  رگید ، يوس  زا 
رتشیب بتارم  هب  نایعیش  عفن  هب  اوق  هنزاوم  رییغت  .تفای  دهاوخ  باتزاب  زین  ناتسکاپ  ات  هتفرگ  نانبل  زا  روشک  نیا 
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زا يرایـسب  ینارگن  هیاـم  نـیمه  تشاذـگ و  دـهاوخ  ریثاـت  يا  هـقطنم  تـالداعم  رب  دادـغب  رد  ور  هناـیم  تموـکح  کـی  لیکـشت  زا 
(1) .تسا هدش  هقطنم  رد  برع  راک  هظفاحم  ياهروشک 

رواب هب  .تسا  یـسررب  لباق  اتـسار  نیمه  رد  دـش ، حرطم  ندرا ، هاشداپ  مود ، هللادـبع  يوس  زا  راب  نیتسخن  هک  زین  هعیـش  لاله  ثحب 
ياه هورگ  ناریا  بالقنا  رطاخ  هب  هتشذگ  لاس   30  – 20 رد دراد ؛ دوجو  يونعم  یکیزیف و  ظاحل  هب  هعیـش ، لاله  ، » يدمحا دیمح 

هدرک و ادیپ  تیعقاو  قارع ، نانبل و  ات  سپـس  سراف و  جـیلخ  هزوح  ياهروشک  ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا ، نوچمه  ییاهروشک  رد  هعیش 
یگتسبمه مه  اب  یبهذم  ظاحل  هب  نایعیـش  دنراد ؛ مه  اب  یـصاخ  یگتـسبمه  هک  دنتـسه  ییاه  هورگ  نایعیـش  .دنتفای  ياهزات  تیوه 

هک دنراد  یتشادرب  ای  دنراد  یسایس  فده  ای  تسا  ینهذ  زیچ  کی  نیا  دسر  یم  رظن  هب  و  یماظن ، یسایس و  ظاحل  هب  هن  یلو  دنراد 
ناریا رتشیب  تردق  ناریا و  ذوفن  زا  اه  شنکاو  اهینارگن و  نیا  رتشیب  دوش و  لیدبت  یـسایس  رطخ  کی  هب  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  نیا 

(2)« .تسا هقطنم  رد 

هژیو تیمها  نآ  هب  هقطنم  ریخا  ياهدادـخر  اما  تسین ، ياهزات  عوضوم  هقطنم  نوگانوگ  ياهروشک  رد  اه  ینـس  نایعیـش و  تباـقر 
شیازفا نامگ ، یب  .تسا  هداد  يا 

229 ص :

.www.did.ir زا : لقن  هب  کیتاملپید ، ناریا  قارع ،" رد  تردق  هدیچیپ  يزاب  ، " یهزالم دمحم  ریپ  نینچمه : . Ibid - - 1
تفگ : " نینچمه . 1385 / 6 / 1 هنایم ، رواخ  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  نارهت ، يدمحا ،" دیمح  اب  هدـنراگن  يوگ  تفگ و  - - " 2

: زا لـقن  هب  زمیاـت ، ایـسآ  هناـیمرواخ ،" رب  هعیـش  حبـش  ، " رابوکـسا هپپ  هـب : دـیرگنب  نـینچمه  .نیـشیپ و  يرهطا ،" هللادـسا  اـب  وـگ  و 
: زا لــــقن  هــــب  تــــسیا ، لدــــیم  هناــــیمرواخ ،" رد  هعیــــش  لــــاله  ، " رابوکــــسا هــــپپ  و  . www.shiastudies.com

.www.shiastudies.com
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يوج هزیتس  ياه  هورگ  نایم  رد  يزیتس  هعیـش  .تسا  هدوبن  ریثات  یب  ییارگ  هقرف  شیازفا  رد  ینـس  ياه  هورگ  نایم  رد  ییوج  هزیتس 
نایعیش یتح  هک  دراد  زین  اه  هورگ  نیا  رواب  رد  هشیر  هکلب  تسین ، اکیرمآ  فیعـضت  قارع و  ندرک  تابث  یب  يارب  يرازبا  اهنت  ینس 
رایسب اه  برع  نایم  رد  ار  تشادرب  نیا  قارع ، هژیو  هب  ناتسناغفا و  هب  اکیرمآ  هلمح  نینچمه ، .دنناد  یمن  ناملسم  هتـسناد و  رفاک  ار 
هارمه هب  دادـخر  نیا  .دنتـسه  اه  ینـس  اه و  برع  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  اکیرمآ  یناهنپ  يراکمه  اب  هعیـش  نایناریا  هک  درک  تیوقت 

نایم جیار  تشادرب  لصا  رد  .دنک  ادیپ  تیمها  يزیتس  اکیرمآ  هزادنا  هب  اهینـس  نایم  رد  يزیتس  هعیـش  دـش  ثعاب  رگید  ياهدادـخر 
هدمآ دیدپ  اه  ینس  فیعضت  يارب  نایعیش  اکیرمآ و  نایم  هتشونان  ینامیپ  مه  کی  هک  تسا  نیا  ینـس  یطارفا  ياه  هورگ  اه و  ینس 

دراد و هژیو  یتیمها  دروم  نیا  رد  قارع  تسا و  رادروخرب  یناسکی  تیمها  زا  ینامیپ  مه  نیا  يوس  ود  ره  اب  ییورایور  اذـل  تسا و 
ناتسناغفا رد  ینس  يازرک  نتفرگ  تردق  نانآ  دید  زا  .دنا  هتفر  قارع  هب  ناتسناغفا  زا  ینـس  ياه  تسیرورت  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

.قارع رد  نایعیش  نتفرگ  تردق  هک  تسین  كانرطخ  هزادنا  نآ 

رد مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگمارآ  رد  بمب  راجفنا  زور  رد  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  وردنت  ياه  ینس  نایم  رد  يا  هزادنا  هب  رواب  نیا 
یترارـش روحم  درک  مهتم  ار  نانآ  نایعیـش ، ندناوخ  تسرپ  تب  اب  دوخ  یتنرتنیا  تیاس  رد  تیوک  یباهو  نایناحور  زا  یکی  البرک ،

مورحم دوخ  قوقح  زا  ار  اه  ینـس  هدرک و  بحاصت  ار  سراف  جـیلخ  تفن  اـت  دـنا  هداد  لیکـشت  فجن  ویوآ و  لـت  نتگنـشاو ، ناـیم 
(1) .دننک

دناوت یم  قارع  رد  ینس  هعیش - ياوق  هنزاوم  اه ، يدوعس  اه و  يرصم  هاگدید  زا 

230 ص :

.Vali Nasr, op. cit - - 1
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يارب دوخ  هئطوت  رد  اکیرمآ  دنناد  یم  اه  برع  ور ، نیا  زا  .دهد  رارق  ریثات  تحت  تدش  هب  هقطنم  رـسارس  رد  ار  ود  نآ  ياوق  هنزاوم 
.تسا رادروخرب  یتایح  تیمها  زا  اهینس  يارب  قارع  هاگدربن  اذل  دنک ، هدافتسا  قارع  نایعیش  زا  دناوت  یم  برع  ناهج  هیزجت 

هیاسمه ياهروشک  قارع و  تالوحت  ب -

هراشا

هب یـسابع  يافلخ  ییاورنامرف  .دندرک  یم  تیریدـم  ییاورنامرف و  دراد  مان  قارع  نونکا  هک  ینیمزرـس  رب  لاس  يارب 1500  اه  ینس 
شنیزگ يزکرم  قارع  نیـشن  ینـس  هقطنم  زا  رثوم  يا  هنوگ  هب  یتموکح  ناریدـم  نارادـنامرف و  نرازگراک ، دوب و  دادـغب  تیزکرم 

یلم دنمورین  ياهدنویپ  شرتسگ  هب  رما  نیا  .دنا  هنیرتشیب  مالـسا )  ) برع ناهج  رد  اما  دنا ، هنیرتمک  قارع  رد  نانآ  هچ  رگا  .دندشیم 
یب رابتعا  تیعورـشم و  يا  هقطنم  ناگیاسمه  نامـشچ  رد  و  دـیماجنا ، هقطنم  یبرع  ياه  تختیاپ  رگید  دادـغب و  نایم  برع  ییارگ 

(1) .دیشخب قارع  رد  اه  ینس  هطلس  هب  یبیقر 

هقطنم ینـس  ياه  میژر  ياه  ینارگن  سرت و  دنتـسه -  دوخ  یـسایس  هاگیاج  میکحت  لاـح  رد  هعیـش  هک  مادـص -  زا  سپ  قارع  رد 
ياهروشک رگید  رد  ونیم  ود  نیا  ریثات  زا  دوش ، لیدبت  هعیـش  تلود  کی  هب  قارع  رگا  هژیو  هب  دندنویپ ، یم  تیعقاو  هب  سراف  جـیلخ 

.درک يریگولج  ناوت  یم  یتخس  هب  هنایمرواخ 

ینس یسایس  يربهر  لاکـشا  یخرب  دوبهب  اقترا و  يارب  لاس 2003  هنایم  رد  تاراما ) ربهر   ) دئاز خیش  ياه  ششوک  اتـسار ، نیا  رد 
 - یچ هچاپ  ناندع  زا  ینابیتشپ  اب 
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Liam Anderson and Gareth Stansfield, “The Future of Iraq : Dictatorship, - - 1
 . Democracy, or Division?”, New York: Palgrave Macmillan, 2004, p. 142
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رد یسایس  نامزاس  دوبن  رگنایامن  نیسح ، نب  یلع  فیرـش  نابلط ، تنطلـسربهر  زا  ندرا  ینابیتشپ  ای  ینـس -  هلاس  رادم 90  تسایس 
(1) .تسا عوضوم  نیا  زا  یبرع  ياهروشک  سرت  قارع و  ياه  ینس  نایم 

يارب .تفگ  دنهاوخ  دـمآ  شوخ  رالاس  مدرم  دـنمورین و  قارع  کی  هب  اهنآ  زا  یکدـنا  رامـش  هقطنم ، ياهروشک  نایم  رد  عقاو ، رد 
طسوت قارع  .تسه  هدوب و  مادص  میژر  نوچمه  هدش  راهم  و  فیعض ، یمیژر  قارع ، يارب  ینامرآ  لکش  اهروشک ، نیا  زا  يرایسب 

قیقد روط  هب  تیوک .) زج  هب  دـیاش   ) دنتـسه عفن  يذ  قارع  رد  یـسارکومد  نومزآ  تسکـش  رد  هک  تسا  هدـش  هطاحا  ییاـهروشک 
(2) .دش دنهاوخن  نامداش  قارع  رد  هدحتم  تالایا  يزوریپ  زا  دوخ ، صاخ  لیالد  هب  مادک  ره  يدوعس ، ناتسبرع  هیروس و  ناریا ،

زا نوریب  برع و  ناهج  رد  یمهم  یکیتیلپویژ  ياهدـمایپ  اـهنآ  تیمها  شیازفا  قارع و  رد  نایعیـش  نتفرگ  تردـق  رگید ، ییوس  زا 
راتـساوخ ات  دنتـسه  قارع  نایعیـش  نتفرگ  تردق  رظتنم  رگید  ياهروشک  زا  يرایـسب  نایعیـش  نونکا  .تشاذگ  دـهاوخ  ياج  رب  نآ 

(3) .دنوش رتشیب  هچره  کیتارکومد  یگدنیامن  یندم و  ياه  يدازآ 

لمحت زا  سپ  روشک ، نیا  .تسا  هتـشادن  دوخ  ناگیاسمه  اب  ینادـنچ  هدوارم  هدرب و  رـس  هب  اوزنا  رد  ابیرقت  ههد  کی  زا  شیب  قارع ،
یسایس نارگیزاب  رایتخا  رد  نونکا  يا  هقطنم  ياوزنا  لاس  هد  زا  شیب  هماکدوخ و  تموکح  ههد  نیدنچ 

232 ص :

.Ibid, p. 152 - - 1
.Ibid, pp. 207-208 - - 2

.نیشیپ يرهطا ،" هللا  دسا  يدمحا و  دیمح  اب  وگ  تفگ و  - - " 3
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تالوحت .دـنروآیم  نایم  هب  نخـس  ناهج  زا  هطقن  نیا  رد  لاعف  شقن  ياـفیا  يا و  هقطنم  يراـکمه  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  يا  هزاـت 
ریثأت دناوت  یم  برع  ياه  ینس  اهدرک و  نایعیش ، ینعی  قارع  یبهذم  یموق -  هدمع  هورگ  هس  زا  کی  ره  تیعـضو  قارع و  یلخاد 

.دراذگب ياجرب  تسدرود  ياهروشک  یتح  هیاسمه و  ياهروشک  رد  یناوارف 

هجوت تلع  .دـننک  یم  لاـبند  تیدـج  اـب  ار  روشک  نیا  تـالوحت  منتغم  یتـصرف  مشخ و  ینارگن ، زا  يا  هزیمآ  اـب  قارع  ناـگیاسمه 
نآ راوجمه  ياهروشک  رد  دراد ، نایرج  روشک  نیا  رد  هک  یثداوح  زا  يرایسب  نوچ  تسا  كرد  لباق  قارع  هب  هیاسمه  ياهروشک 
یم مرن  هجنپ  تسد و  نید ، اب  طـبترم  لـیاسم  رگید  ییارگداـینب و  تیعورـشم ، تیموق ، تیوه ، نوچمه  یمهم  لـیاسم  اـب  دوخ  هک 

.تسا هتخود  دوخ  هب  ار  هقطنم  نیا  رد  نکاس  ياهدرک  همه  مشچ  قارع ، رد  اهدرک  ییارگیلم  .دراد  دوجو  زین  دننک ،

رد ینس  يداهج  ياه  هورگ  اب  دنناوت  یم  زین  قارع  زا  جراخ  رد  ینس  نایارگ  مالـسا  .تسا  فجن  سدقم  رهـش  ناهج ، عیـشت  زکرم 
اهنآ ربارب  رد  ار  دوخ  دـنناد و  یم  دـنواشیوخ  قارع  ياه  نمکرت  اب  ار  دوخ  اـهکرت ، .دـنبای  تسد  یکرتشم  ناـمرآ  هب  قارع  لـخاد 
ناهج رسارس  رد  نایارگ  یلم  ییاکیرمآ  دض  تاساسحا  هجولف ، رهـش  نانکاس  ییاکیرمآ  دض  تاساسحا  .دننک  یم  دادملق  لوئـسم 
.دنا هدوب  قارعرد  یتابثیب  داجیا  رد  ناریا  تسد  رازبا  یعقاوم  رد  قارع ، نایعیش  اهدرک و  نایم ، نیا  رد  تسا و  هتخیگنارب  ار  برع 

نایعیش هب  اهنشج  نیا  رد  زین  هیاسمه  ياهروشک  نایعیـش  دنتفرگ ، نشج  ار  مادص  میژر  ینوگنرـس  قارع  بونج  نایعیـش  هک  ینامز 
رالاس مدرم  یتموکح  يریگ  لکش  زا  هک  ییاهروشک  دنتسه  قارع ، هیاسمه  ياهروشک  نایم  رد  .دنتسویپ  قارع 
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ياهروشک رد  یمهم  ياهباتزاب  قارع ، رد  اکیرمآ  یماکان  ای  یبایماک  نیا ، رب  نوزفا   (1) .دش دنهاوخن  نامداش  قارع  رد  ارگترثک  و 
قارع هدـنیآ  تالوحت  هچ  رگ  .درک  دـهاوخ  ادـیپ  دـنراد ، نتگنـشاو  اب  راوشد  زیمآ و  داـقتنا  یتسایـس  بلغا  هک  روشک  نیا  هیاـسمه 
ناریا لفاحم  رصانع و  هزادنا  هب  اهروشک  نیا  زا  کی  چیه  نامگ ، یب  تشاد ؛ دهاوخ  نآ  هیاسمه  ياهروشک  رد  یتوافتم  ياهدمایپ 

(2) .دش دهاوخ  نامداش  قارع  رد  اکیرمآ  تیقفوم  زا  هک  تسا  لیئارسا  اهنت  ماجنارس  دناهتخودن و  مشچ  قارع  هدنیآ  هب  لیئارسا  و 

عوضوم نیا  ندـش  رت  نشور  هب  هناگادـج ، روط  هب  ياهقطنم  هموح ي و  هیاسمه ، ياهروشک  رب  قارع  تـالوحت  ياهدـمایپ  یـسررب 
: دنک یم  کمک 

نیرحب ا -

یم لیکـشت  ار  روشک  نیا  تیعمج  موس  ود  نیرحب  نایعیـش  .تسا  نیرحب  دـش ، دـهاوخ  رثاتم  قارع  تالوحت  زا  هک  یتلود  نیتسخن 
یخرب هتشذگ  ياهلاس  تاحالـصا  .دناهدرک  مورحم  تردق  هب  یـسرتسد  زا  ار  اهنآ  اهینـس  زا 2003 ، شیپ  قارع  دننامه  اما  دـنهد ،

، قارع رد  مهم  یسایس  يورین  کی  هب  نایعیش  ندش  لیدبت  .دنتسه  یعقاو  تردق  دقاف  نایعیـش  زونه  یلو  هداد  شیازفا  ار  اه  يدازآ 
هب .دنهد  شیازفا  هریزج  نیا  رد  ار  شنت  هدرک و  لودع  يدح  ات  دوخ  هتـشذگ  زیمآ  تملاسم  شور  زا  نایعیـش  ات  دش  دهاوخ  ثعاب 

هورگ رد  هنایم  رواخ  لیاسم  سانشراک  زنوج ، یبوت  رواب 

234 ص :

يرهـشمه يردـیح ، دوواد  نادرگرب  نیرفآ ،" لوـحت  اـی  بادرگ  راذـگ ، لاـح  رد  قارع  ، " لـلملا نیب  روـما  یهاـشداپ  داـینب  - - 1
 . هرامش 31 رذآ 1383 ،  کیتاملپید ، 

.نامه - - 2
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هب تنوشخ  دوشن ، داجیا  يرییغت  عضو  نیا  رد  يروف ، تاحالصا  اب  رگا  تسا و  لزلزتم  نیرحب  ینونک  عاضوا  ،(1) نارحب یللملا  نیب 
دوخ راک  روتـسد  رد  ار  رتشیب  تاحالـصا  میژر  ات  دش  دـهاوخ  بجوم  لوحت  نیا  تلاح ، نیرتهب  رد  .تشگ  دـهاوخ  زاب  روشک  نیا 

يورین یناـبیتشپ  دوـخ و  ياههتـساوخ  هب  یباـیتسد  رد  نیرحب  نایعیـش  یتخـسرس  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دوـجو و  نـیا  اـب   (2) .دهد رارق 
يوس زا  هقطنم  رد  يرالاس  مدرم  زا  ینابیتشپ  رد  هدـحتم  تـالایا  تیدـج  نیون و  درکیور  و  وس ، کـی  زا  قارع  نایعیـش  رازگریثاـت 

.دننک ظفح  ار  دوخ  تردق  نانچمه  نیرحب  مکاح  هقبط  هدنیآ  رد  دسریم  رظن  هب  دیعب  رگید ،

ناتسبرع - 2

زا تسا و  یهاشداپ  قارع  یبونج  هیاسمه  روشک  نیا  یـسایس  ماظن  .دـنک  یم  لابند  قارع  رد  ار  روما  نایرج  کـیدزن  زا  ناتـسبرع ،
زا يا  هنیرتمک  دنتـسه و  تیباهو  وریپ  بهذـم و  ینـس  نآ  تیعمج  هنیرتشیب  دـمآ - تسخن  راـتفگ  رد  هک  ناـنچمه  زین -  ینید  رظن 

تیمکاح عون  روشک  نیا  نالوئـسم  یگـشیمه  یـسایس  ياه  هغدـغد  زا  یکی  .دـنهد  یم  لیکـشت  نایعیـش  زین  ار  ناتـسبرع  تیعمج 
هاگیاج هاگن و  عون  رد  هنیمز  نیا  رد  یتالیدـعت  دوش ، یم  دراو  هک  ییاهراشف  هب  هجوت  اـب  ریخا  ياـهلاس  رد  .تسا  یتنطلـس  یـسایس 

لخاد و رد  ییاه  شلاچ  تسین و  یـسایس  نایـضاران  تیاضر  دروم  نادـنچ  رما  نیا  یلو  تسا  هدـش  داـجیا  یـسایس  ماـظن  رد  مدرم 
رد روشک  جراخ 

235 ص :

ICG - - 1
اب وـگ  تفگ و  : " نینچمه ص 26 -. هام 1384 ، رذآ  کی ، هرامـش  تسخن ، لاس  نایعیـش ، رابخا  همان  هام  نیرحب ،" نایعیـش  - - " 2
Graham Fuller , “Islamist Politics in Iraq After Saddam هـب - : دـیرگنب  .نیـشیپ و  يدـمحا ،" دـیمح 

.Hussein”,in: www.usip.org
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.تسا هدش  رادیدپ  اکیرمآ  گرزب  هنایمرواخ  حرط  ندش  حرطم  زا  سپ  هژیو  هب  یسایس  ماظن  دروم 

5 اهنت 10 - ناتسبرع  نایعیـش  .دزیگنا  یم  رب  روشک  نیا  نامکاح  يارب  ار  يرتشیب  ینارگن  ناتـسبرع ، هعیـش  هنیرتمک  رگید ، يوس  زا 
اور و ار  اهنآ  رب  ضیعبت  لاـمعا  هتـسناد و  رفاـک  ار  نایعیـش  مکاـح ، ناـیباهو  اـما  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  روشک  نیا  تیعمج  دـصرد 
تسا و هدش  رتشیب  ناتـسبرع  تموکح  يراد  اور  مادص ، يزادنارب  زا  سپ  .دراد  همادا  هک  تساهلاس  دنور  نیا  دـنناد و  یم  عورـشم 
، هللادـبع هاش  اتـسار ، نیا  رد  .دـننک  اطعا  نایعیـش  نیا  هب  ار  يرتشیب  ینید  یگنهرف و  ياـه  يدازآ  دـنا ، هدیـشوک  يدوعـس  ناـگبخن 

رداص ار  یلم » يوگ  تفگ و  زکرم   » داجیا روتسد  ناتسبرع ، هاشداپ 

رگید ياه  هتساوخ  دننامه  ار  روشک  نیا  نایعیش  ياه  هتساوخ  ناتسبرع ، هاشداپ  رواشم  دوعس ، لآ  ناملـس  نب  ردنب  هداز  هاش  درک و 
(1) .درک دیکات  هنادازآ  يوگ  تفگ و  رب  تسناد و  روشک  نیا  نادنورهش 

« قالوس ربج  نایب   » نانخس رد  ناوتیم  ار  ناتسبرع  نایعیش  یسایس و  ماظن  رب  قارع  تالوحت  ياهدمایپ  اهریثات و  نیتسخن  لاح ، نیا  اب 
هب ار  ضایر  هدـش و  یبرع  ياهروشک  همه  رد  يدازآ  يرالاس و  مدرم  ناـهاوخ  قـالوس ، .دـید  يرفعج  میهاربا  تلود  روشک  ریزو 

ار نایب  يدازآ  يرالاس و  مدرم  ماظن  تسخن  هجرد  رد  دیاب  اه  یناتسبرع  درک  دیکات  درک و  مهتم  هعیش  هنیرتمک  اب  تسردان  دروخرب 
هجرد نادنورهش  دننامه  هک  ار  یناتسبرع  نایعیش  تالکشم  دننک و  داجیا  ناشروشک  رد 

236 ص :

ص 15. هام 1384 ، نابآ  ود ، هرامش  شیپ  تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  ناتسبرع ،" نایعیش  - - " 1
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قوقح زا  یناـبیتشپ  رد  قارع  نیون  ناربـهر  هدارا  تساوـخ و  رگ  ناـشن  نانخـس  نیا   (1) .دـننک لح  دوش ، یم  دروخرب  اهنآ  اـب  مود 
.تسا سراف  جیلخ  هیاسمه و  ياهروشک  رد  هژیو  هب  نایعیش 

دنز و یم  نماد  ضایر  ینارگن  هب  ناتسبرع  سراف ) جیلخ  هنارک   ) اسح هقطنم  نایعیش  اب  نیرحب  نایعیـش  یگداوناخ  طباور  نینچمه ،
ياهـضیعبت اـی  تسا  روبجم  يدوعـس  میژر  هک  دـهد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  يرگید  روشک ، ود  زا  یکی  رد  تـالوحت  اـت  دوشیم  ثعاـب 

(2) .دهد رد  نت  نیشن  هعیش  ياهشخب  رد  یتینما  دیدش  ياه  يریگرد  هب  ای  دهد و  شهاک  ار  نایعیش  رب  هدش  لامعا 

، رگید يوس  زا  تسا و  دوخ  كاخ  رد  نایعیـش  تکرح  نارگن  وس  کی  زا  یقارع ، نایعیـش  نتفرگ  تردق  اب  ناتـسبرع ، عومجم ، رد 
يرطخ ناریا -  رد  یعیـش  تموکح  رانک  رد  دنـشاب -  هتـشاد  طلـسم  یـشقن  نآ  رد  نایعیـش  هک  قارع ، رد  یتموکح  ییاپرب  لامتحا 

تیعورشم قارع ،) رد  نایعیش  نتفرگ  تردق   ) رما نیا  هک  ییاج  ات  .دیآ  یم  رامش  هب  نآ  یباهو  يژولوئدیا  اب  ناتـسبرع  يارب  هدمع 
.تسا هدرک  ور  هب  ور  شلاچ  اب  تدش  هب  برع  ناهج  ینید  ناربهر  ناونع  هب  ار  ینس  ناتسبرع 

ریزو سیار ، ازیلودناک  اب  رادید  رد  نینچ  نیا  ار  هعیش  كولب  لیکشت  زا  سرت  ناتسبرع ، هجراخ  روما  ریزو  لصیفلا ، دوعس  هدازهاش 
(3)« .تسا قارع  ندیعلب  لاح  رد  ناریا  هدنکفا و  ناریا  شوغآ  رد  ار  قارع  اکیرمآ ، : » دروآ یم  نابز  هب  هدحتم  تالایا  هجراخ 

237 ص :

ص 27. نامه ، - - 1
.Graham Fuller, op. cit - - 2

وگ تفگ و  : " نینچمه و  هرامش 69 .  هام 1384 ، رهم  کیتاملپید ، يرهـشمه  دور ،" یم  اجک  هب  قارع  ، " يدتهم یلع  دمحم  - - 3
.نیشیپ يدمحا ،" دیمح  اب 
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تابسانم اکیرمآ  نآ ، رب  نوزفا  دنک و  تیوقت  ار  ناتسبرع  تیعقوم  دناوت  یم  قارع  رد  يرالاس  مدرم  هدنیازف  تسکش  دوجو ، نیا  اب 
نکمم يویرانس  نیرتدب  قارع  هیزجت  رگید ، يوس  زا  .دنک  تیوقت  روشک  نیا  تفن  رودص  موادت  نیمضت  يارب  ار  ناتـسبرع  اب  دوخ 
هیزجت .درب  دنهاوخدوس  نآ  زا  همه  زا  شیب  يداهج  بلطتنوشخ  ياه  هورگ  هدـعاقلا و  هک  ییویرانـس  دوب ؛ دـهاوخ  ناتـسبرع  يارب 

هاگن ناهنپ  نونکات  هک  روشک  نیا  رد  دوجوم  قیمع  تافالتخا  دش و  دهاوخ  رجنم  يدوعـس  گنرمک  یلم  تیوه  فیعـضت  هب  قارع 
.داتفا دهاوخ  هرطاخم  هب  یباهو  هنیرتمک  تیعقوم  هدش و  رهاظ  تسا ، هدش  هتشاد 

هیروس - 3

قارع هیروس و  ثعب  بزح  نایم  کیژولوئدیا  ياهزیتس  نایاپ  ار  نیـسح  مادص  تموکح  یـشاپورف  قارع ، يرتخاب  هیاسمه  هیروس ،
يارب هجو  چـیه  هب  هک  هیروس -  میژر  يارب  ار  رطخ  گنز  نیـسح ، مادـص  ناسآ  عیرـس و  ینوگنرـس  لاح ، نامه  رد  اما  دـناد ؛ یم 
رییغت هب  ار  دوخ  هجوت  اکیرمآ  قارع ، زا  سپ  هک  تشاد  میب  نآ  زا  قشمد  نوچ  دروآرد ؛ ادـص  هب  تشادـن -  یگدامآ  یلوحت  نینچ 

رطخ ات  تسا  هدش  ببـس  روشک  نیا  رد  تینما  يرارقرب  رد  اکیرمآ  یناوتان  قارع و  رد  یتابثیب  همادا  .دنک  فوطعم  هیروس  رد  میژر 
هلیبق راتخاس  روشک و  نیا  رد  درک  هنیرتمک  دوجو  قارع ، اب  ینالوط  ياهزرم  .دـنک  ادـیپ  شهاک  هیروس  هیلع  اکیرمآ  یماـظن  مادـقا 

هتـشاد یپ  رد  ار  هیروس  رد  یتابث  یب  روشک ، نیا  هیزجت  تلاح ، نیرتدب  رد  قارع و  تالوحت  ات  دوش  یم  ببـس  هیروس  رب  مکاح  يا 
.دشاب

رب يولع  هعیـش  هنیرتـمک  دنتـسین ، یماـما  هدزاود  نایعیـش  وزج  اـه  يولع  هک  یلاـح  رد  تسا و  نییآ  ینـس  يروشک  هک  هیروـس  رد 
ناریا .دنک  یم  تموکح  ینس  هنیرتشیب 

238 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


کیدزن طباور  هب  هاگناب  .تسا  هتفریذـپ  هعیـش  ناونع  هب  ار  اهیولع  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  هیروس  اـب  کـیژتارتسا  طـباور  لـیلد  هب 
رد هیروس  ناریا و  كرتشم  ذوفن  دشخب و  دوبهب  هرابود  ار  هتشذگ  طباور  قارع ، نایعیـش  نتفرگ  تردق  تسین  دیعب  نارهت ، قشمد و 
هک یعفانم  تهج  هب  یلوحت  نینچ  زا  قارع  رد  ارگ  لوصا  نایعیش  يزوریپ  تروص  رد  هیروس ، اتسار ، نیا  رد  .دهد  شیازفا  ار  قارع 
رد ار  دوخ  هقطنم ، ینونک  طباور  رب  مکاح  طیارش  رد  قشمد  .دوب  دهاوخن  یضاران  نادنچ  دشاب ، هتـشاد  ربرد  دناوت  یم  قشمد  يارب 

جراخ هار  رد  هیروس  يارب  يا  هنزور  دناوت  یم  روشک  نیا  یگیاسمه  رد  نایعیـش  يزوریپ  دـنک و  یم  ساسحا  دودـحم  راصح  کی 
دهاوخ بجوم  هک  زین  رظن  نیا  زا  نارهت  اب  قشمد  کیدزن  طباور  هب  هجوت  اب  قارع  رد  نایعیـش  يزوریپ  .دشاب  تیعـضو  نیا  زا  ندش 

.تسا تیمها  زئاح  زین  دوش  داجیا  هیروس  قارع و  ناریا ، فرط  هس  نیب  یکرتشم  یبسن  شرگن  ات  دش 

نکمم نانبل  رد  هعیـش  دـنمتردق  هورگ  کـی  ناونع  هب  هللا  بزح  روضح  هب  هجوت  اـب  عوقو  تروص  رد  یتلاـح  نینچ  رگید ، يوس  زا 
هب نآ  زا  ندرا  هاش  مود ، هللادبع  زورما  هک  دشاب  هنایمرواخ  هقطنم  هدـنیآ  تالوحت  زا  هقطنم  ياهروشک  یخرب  ینارگن  بجوم  تسا 

(1) .درب یم  مان  هقطنم  رد  یعیش  لاله  يریگ  لکش  رطخ  ناونع 

رد لیئارـسا و  اکیرمآ و  عفن  هب  لیئارـسا  بارعا -  تالداعم  رد  هک  تسا  دادغب  رد  یتلود  رارقتـسا  راتـساوخ  هیروس  رگید ، يوس  زا 
تهج راـتخاس و  هب  ثعب ، میژر  مادـص و  ظـفح  زا  شیب  اـه  يروس  ور ، نیا  زا  .دـیامنن  يریگ  عـضوم  یبرع  ههبج  فیعـضت  تهج 

طباور مغر  هب  نینچمه ، روشک  نیا  .دندوب  ساسح  قارع  هدنیآ  تلود  يریگ 

239 ص :

، اـه هاگدـید  قارع ؛ رد  یعیـش  تموکح  ققحت  تاـباختنا و  ، " یناـهارف دـمحا  نینچمه : و  . Graham Fuller, op. cit - - 1
 . www.did.ir يا ،" هقطنم  ياه  ینارگن  اهویرانس و 
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هلئسم راچد  دوخ  ياهدرک  اب  ات  تسا  دقتعم  قارع  دیدج  یسایس  راتخاس  رد  اهنآ  هدش  لرتنک  روضح  هب  قارع ، ياهدرک  اب  بولطم 
.دوشن يرتشیب  لکشم  و 

، نآ رب  نوزفا  .تسا  دـنمقالع  نآ  هیزجت  زا  يریگوـلج  دادـغب و  رد  روـحم  یبرع  تموـکح  لیکـشت  هب  زین  هیروـس  بیترت ، نـیا  هـب 
شقن نآ  رد  نایعیـش  دـنک ، ظفح  هیروس  يارب  ار  نیـشیپ  يداصتقا  ياه  تیزم  هک  تسا  دادـغب  رد  یتلود  رارقتـسا  ناهاوخ  قشمد ،

(1) .دنوشن جراخ  تردق  هریاد  زا  ثعب  بزح  ءاضعا  دنشاب و  هتشادن  یطلسم 

ندرا - 4

یبوخ هب  هلاـسم  نیا  روشک  نیا  ناربـهر  نانخـس  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ، نارگن  قارع  رد  نایعیـش  يزوریپ  زا  تدـش  هب  زین  ندرا 
ياـه تورث  زا  هناـیمرواخ  هقطنم  ریقف  روشک  نیا  يدـنم  هرهب  ندرا و  رد  ینـس  تیرثـکا  دوجو  هب  هجوت  اـب  .تسا  نشور  راکـشآ و 

نیا درادن و  ینـشور  نادنچ  قفا  دادغب  ناما و  نایم  تابـسانم  هدـنیآ  قارع  رد  نایعیـش  يزوریپ  اب  مادـص ، تیمکاح  نامز  رد  قارع 
.تسا هدروآرد  ادص  هب  ندرا  يارب  ار  يدج  يرطخ  گنز  تیعقاو ،

رد یتموکح  ندـمآ  راک  يور  هرابرد  هللادـبع  کلم  تشون : نتگنـشاو  هب  هللادـبع  کلمرفـس  هب  هراشا  اب  ندرا  پاچ  يأرلا  همانزور 
نایرج زا  یلاله  دـنک  یم  شالت  قشمد  نارهت و  يراکمه  اب  یتموکح  نینچ  : » دوزفا داد و  رادـشه  دـشاب  ناریا  نامیپ  مه  هک  قارع 

...دز و دـهاوخ  مهرب  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  دوجوم  نزاوت  یلاله  نینچ  ...دـنک  داجیا  دوشیم  متخ  نانبل  هب  زاغآ و  ناریا  زا  هک  هعیش 
نزاوت یشاپورف 

240 ص :

نایعیـش هاگیاج  رب  نآ  ریثات  هیاسمه و  ياهروشک  یلم  عفانم  تامازلا  اکیرمآ و  يژتارتسا  ریثات  ، " نارهت رـصاعم  راربا  هسـسوم  - - 1
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ناتسبرع یتح  ....دنام و  دهاوخن  دودحم  قارع  ياهزرم  رد  دش و  دهاوخ  رجنم  يدعب  تالکشم  شیادیپ  هب  ینس  هعیش و  نیب  یتنس 
(1)« .تشاد دهاوخن  ار  یعیش  لاله  رذگهر  زا  هدمآ  دوجو  هب  ياهینماان  ربارب  رد  تمواقم  تردق  زین  يدوعس 

نیا رد  هقطنم ، رد  هعیـش  كوـلب  تردـق  ذوـفن و  شیازفا  تردـق و  هب  قارع  نایعیـش  یباـی  تـسد  زا  ندرا  ناـمکاح  هدـنیازف  ساره 
اهنآ زا  يرایـسب  هک  دنا  هدش  قارع  دراو  زرم  زا  یناریا  نویلیم  کی  زا  شیب  : » تسا راکـشآ  رتشیب  ندرا  هاشداپ  مود ، هللادبع  نانخس 

راکیب ياه  یقارع  هب  اـهیناریا  .دـنا  هتـشذگ  زرم  زا  یناـملراپ 2005 )  ) تاـباختنا نیا  رد  نداد  يأر  دـصق  هب  ناریا  تلود  قـیوشت  هب 
هاپـس هک  ار  اهیناریا  زا  یخرب  .دننک  بیغرت  دوخ  زا  تیامح  هب  ار  یمومع  راکفا  ات  دـننک  یم  مهارف  ار  اهنآ  هافر  دـنهد و  یم  قوقح 
نیا .دننزب  نماد  قارعرد  یمارآ  ان  هب  تاباختنا  زا  سپ  دنناوت  یم  دنتـسه ، نایماظن  هبـش  ياضعا  زا  تسا و  هداد  شزومآ  نارادـساپ 

اهیناریا فرط  زا  هک  یتلاخد  نیاربانب  دشاب و  هتشاد  دوخ  یگیاسمه  رد  یمالسا  يروهمج  تموکح  اب  یقارع  هک  تسا  ناریا  عفن  هب 
ًاـصخشم هعیـش  دیدج  تردق  کی  داجیا  .دشاب  ناریا  ياه  تسایـس  اب  قفاوم  رایـسب  هک  تسا  یتلود  هب  یبایتسد  دـصق  هب  دـینیب  یم 

نایعیـش زا  يرایـسب  اریز  تسا ، نیا  زا  رت  هدیچیپ  هیـضق  .دنک  یم  تابث  یب  ار  هعیـش  ياه  تیعمج  اب  سراف  جـیلخ  هزوح  ياهروشک 
نم داقتعا  هب  نیاربانب  تسام ، همه  ینارگن  بجوم  قارع  عاضوا  رب  نایعیش  ناریا و  ذوفن  دنتـسه ، ناشروشک  لالقتـسا  رکف  هب  قارع 

(2)« .دننک تکرح  ولج  هب  دنوش و  دحتم  دیاب  همه 
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ای قارع  هیزجت  تسا ؛ قارع  یگچراپکی  ظفح  ورگ  رد  ندرا  عفانم  قارع ، رد  نایعیـش  یبای  تردـق  تیعقاو  شریذـپ  اب  همه ، نیا  اـب 
يریطخ تیعقوم  رد  ندرا  .تخادـنا  دـهاوخ  هرطاخم  هب  ار  روشک  نیا  رد  تینما  تابث و  هقطنم ، رد  یـسایس  ییایفارغج  لکـش  رییغت 

.تسا لیئارـسا  اه و  ینیطـسلف  ناـیم  شکمـشک  موادـت  یمارآ و  اـن  شوختـسد  تاـبث و  یب  قارع  رـضاح  لاـح  رد  نوچ  دراد  رارق 
یتابثیب و دوش و  هتـسباو  هیاسمه  ياهروشک  داصتقا  هب  ندرا  داصتقا  ات  تسا  هدـش  ببـس  یعیبط  عبانم  نادـقف  ییاـیفارغج و  تیعقوم 
رد تردق  هب  یمـشاهنادناخ  تشگزاب  رد  ندرا ، بولطم  طیارـش  .درک  دهاوخ  ندرا  هجوتم  ار  يداصتقا  نایز  نیرتشیب  قارع  هیزجت 

تامازلا تاظحالم و  عبات  دادـغب  ناـما -  يداـصتقا  طـباور  هدرتسگ  حطـس  هک  تسا  لـیام  نینچمه  ندرا  .دوب  قارع  دـیدج  تلود 
یقاب دوب ، هدش  لئاق  ندرا  يارب  مادص  میژر  هک  نیـشیپ ، تازایتما  حطـس  رد  مک  تسد  دباین ، شرتسگ  رگا  دـنامب و  یقاب  يداصتقا 

نایعیـش تیوقت  زا  هن  نیا ، رباـنب  .تسا  یبرع  نیمزرـس  کـی  ناونع  هب  قارع  هیزجت  فلاـخم  اـه ، برع  رتشیب  دـننامه  ندرا ، .دـنامب 
دحتم هباثم  هب  ندرا ، هصالخ ، روط  هب  .دراد  یبرع  نیمزرـس  کی  رد  اهدرک  هنایارگاو  تالیامت  هب  یتبثم  شرگن  هن  تسا و  دنـسرخ 
ذوفن لامعا  ددص  رد  قارع ، تالداعم  رد  ذوفن  تحت  یماظن  يورین  زا  يرادوخرب  مدـع  تلع  هب  شنیدـحتم ، اکیرمآ و  کیژتارتسا 

.تسا سیلگنا  اکیرمآ و  اب  ییوس  مه  موادت  قیرط  زا  قارع  نیون  تلود  راتخاس  يریگ  لکش  دنیارف  رب 

تیوک - 5

هعیـش ياه  ناتـسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسین و  دـنیاشوخ  روشک ، نیا  یبونج  هیاـسمه  رگید  تیوک ، يارب  قارع ، رد  نایعیـش  يزوریپ 
هعیش زین  روشک  نیا  تیعمج  زا  یشخب  دنراد و  رارق  تیوک  اب  روشک  نیا  كرتشم  ياهزرم  رد  یگمه  قارع  نیشن 
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رب ینـس  تلود  کی  رـضاح  نامز  رد  لاح ، نیا  اب  .دشاب  هتـشاد  تیوک  هدـنیآ  رب  فلتخم  تاریثأت  دـناوت  یم  یلوحت  نینچ  دنتـسه ،
هب دورو  يارب  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  ياهورین  رایتخا  رد  ار  کمک  نیرتشیب  مادـص  میژر  ینوگنرـس  هار  رد  هک  تسا  مکاح  تیوک 

، دنوش رادروخرب  يریگ  مشچ  یـسایس  تردـق  زا  قارع  یـسایس  هدـنیآ  رد  نایعیـش  رگا  .تسا  هدراذـگ  مادـص  ینوگنرـس  قارع و 
یتیوک نایعیـش  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  ینیون  يوگلا  سپاولد  دوخ ، ینیمزرـس  یگچراپکی  هرابرد  ینارگن  ياج  هب  تیوک  تموکح 

ناش یتیوک  ناشیک  مه  زا  قارع  نایعیـش  ینابیتشپ  .دیازفیب  ای  دهاکب  ار  اه  ینارگن  نیا  دناوت  یم  اهیقارع  راتفر  هتبلا  دـیآ ، یم  دـیدپ 
مه زا  برع ، ناونع  هب  یقارع  نایعیش  .تسا  رتریذپان  بیسآ  رت و  ربتعم  نایناریا  ینابیتشپ  اب  شجنس  رد  هک  تسا  یگژیو  نیا  ياراد 

كرتشم زرم  یبرع و  هناگی  خـیرات  گـنهرف و  ناـبز ، .دـنرانکرب  تسا  هارمه  نآ  اـب  ناـیناریا  ماـن  هک  مجع  برع –  نیرید  یمـشچ 
یم یهاوگ  یقارع  یتیوک و  نایعیـش  رت  راوتـسا  ياه  یگتـسبلد  رت و  ناـسآ  یباـی  تسد  رت ، کـیدزن  دـنویپ  رب  روشک ، ود  هدرتسگ 

.دنهد

زین تیوک و  نایعیـش  رب  هک  دـنریگ  یم  رارق  یهاگیاج  رد  دـنبایب ، قارع  تیمکاح  رد  يرت  هدرتسگ  شقن  نایعیـش  رگا  عومجم ، رد 
زا یقارع  نایعیـش  هک  دراد  یگتـسب  یفیرعت  هب  ریثات  نیا  ندوب  هاوخلد  ان  ای  هاوخلد  .دـنراذگ  یم  ریثاـت  سراـف  جـیلخ  نایعیـش  رگید 

يور هنایم  تکراشم و  هب  یقارع  نایعیـش  رگا  .دـنهد  یم  هیارا  هقطنم ، رد  شیوخ  شقن  یقارع و  ناینـس  اب  ناش  طباور  دوخ ، عیـشت 
هعیـش رگا  اما  .دیـسر  دـنهاوخ  تیوک  هب  تسخن  ماـگ  رد  هک  دوب ، میهاوخ  دـهاش  ار  يروخرد  ياهدـمایپ  ـالامتحا  دـنبایب ، شیارگ 
هقطنم ياه  تموکح  دوب و  دهاوخ  راب  نایز  هقطنم  هعیـش  نامدرم  رب  نآ  ریثات  دروآ ، يور  يرابدربان  یگدـنزیتس و  هب  یقارع  يرگ 

، نآ روخارف  زین 
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(1) .تسا وردنت  یعیش  نیا  زا  رت  كانرطخرایسب  تیوک ، يارب  هژیو  هب  وردنت ، یعیش  قارع  کی  .داد  دنهاوخ  ناشن  یفنم  یشنکاو 

نانبل - 6

دراد نانبل  ناریا و  نایناحور  طباور  رد  هشیر  نانبل ، رد  یعیش  سناسنر  دنهدیم و  لیکشت  ار  ینید  هورگ  نیرتگرزب  نانبل  رد  نایعیش 
زا .دریگ  یم  هرهب  لییارسا  رب  يراشف  رازبا  ناسب  نآ  زا  زین  هیروس  دنکیم و  ینابیتشپ  هللا  بزح  زا  ناریا  .دش  زاغآ  ههد 1960  رد  هک 

هتـساوخ زا  يرایـسب  هب  هیروس ، ناریا و  ياهینابیتشپ  اب  هتبلا  نانبل و  کیتارکومد  همین  یـسایس  راتخاس  رد  رتشیپ ، نایعیـش ، هک  اـجنآ 
ریثات هقطنم –  برع  ياهروشک  رگید  فالخ  رب  روشک - ، نیا  رد  نایعیـش  یبای  تردق  قارع و  تالوحت  دـندوب ، هدیـسر  دوخ  ياه 

يراکمه داد ، دهاوخ  خر  هنیمز  نیا  رد  هک  یمهم  لوحت  اما  .تشاد  دهاوخن  نانبل  نایعیش  یعامتجا  یـسایس و  هاگیاج  رب  يا  هدمع 
ربارب رد  یبرع  عیشت  ندش  هتسجرب  برع و  ناهج  رد  یبرع  تیعجرم  عیشت و  تیزکرم  يایحا  نانبل و  قارع و  نایعیـش  نایم  هدرتسگ 

رظن هب  یعیبط  هدنیآ ، رد  نانبل  نایعیـش  نایم  رد  ذوفن  يارب  قارع  ناریا و  تباقر  اذل  دوب ؛ دـهاوخ  یناریا  عیـشت  يا  ههد  دـنچ  رادـتقا 
(2) .دسریم

نآ زا  هقطنم  رد  هک  تسا  هدز  نماد  نانبل  هیروس و  قارع ، ناریا ، رد  نایعیـش  نایم  داحتا  هدیا  هب  هعیـش ، قارع  روهظ  رگید ، يوس  زا 
هتفر و يولع  هیروس  هب  قارع  زا  رذگ  اب  زاغآ و  ناریا  زا  لاله ، نیا  .دوش  یم  هدرب  مان  هعیش  لاله  ناونع  هب 
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دز دهاوخ  مه  رب  ار  ینـس  هعیـش و  هنایمرواخ  نایم  اوق  هنزاوم  نیداینب ، روط  هب  لوحت ، نیا  .دوش  یم  یهتنم  نانبل  بونج  هب  ماجنارس 
نیا رد  .درک  دهاوخ  رت  نیگنس  نیشن ، هعیش  ياه  نیمزرـس  کیتیلپویژ  يدربهار و  تیمها  هب  هجوت  اب  هقطنم ، رد  ار  نایعیـش  هنزو  و 
روط هب  قارع  ناریا و  رد  دوخ  ناشیک  مه  اب  دوب  دـنهاوخ  رداق  دـمآ و  دـنهاوخ  رد  ییاـیفارغج  ياـنگنت  زا  زین  ناـنبل  نایعیـش  ناـیم ،

يرتدنمورین هناوتشپ  اب  نانبل ، ياهبهذم  اههورگ و  رگید  نایم  رد  زین  یلخاد  هنحـص  رد  دننک و  رارقرب  طابترا  رت  کیدزن  میقتـسم و 
.دنیوگب نخس 

، قارع هعیـش  ریزو  تسخن  یکلام ، يرون  هک  ینامز  دش ؛ هدـید  لییارـسا  شترا  نانبل و  هللا  بزح  نایم  لاس 2006  هزور  گنج 33 
زا تفرگ و  داـقتنا  داـب  هب  ار  لییارـسا  ياـهزواجت  هدـحتم ، تـالایا  روهمج  سییر  شوب ، ویلبد  جرج  روـضح  رد  دیفـس و  خاـک  رد 

.تسا هلئسم  نیا  زا  يزراب  هنومن  درک ، ینابیتشپ  نانبل  هللا  بزح  يرادیاپ 

هیکرت - 7

قارع یلامـش  هیاسمه  هیکرت ، هدش ، دنم  هرهب  نارحب  نیا  زا  دنک ، اعدا  رتادـص  رـسیب و  دـناوت  یم  هک  يروشک  نیمود  ناریا ، زا  سپ 
اهبرع تنایخ  اهکرت  هچنآ  هب  ناوت  یم  ار  يرازیب  نیا  هشیر  .درادن  دوجو  برع  ناهج  دروم  رد  ینادـنچ  يدردـمه  هیکرت  رد  .تسا 
هدرک زورب  لیئارسا  اب  یماظن  لاعف  هطبار  میکحت  تروص  هب  رصاعم  نارود  رد  ساسحا  نیا  .تسج  دنناد ، یم  لوا  یناهج  گنجرد 

زا یکی  هک  هدوب ، قارع  رد  اکیرمآ  تلاخد  فلاخم  تدش  هب  نآ  یمومع  راکفا  تسا و  یسارکمد  همین  مک  تسد  هیکرت  اما  .تسا 
هاگیاپ زا  هدافتـسا  هزاجا  هیکرت  لاس 2003 ، رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هیکرت  ياـهدرک  شبنج  رب  نارحب  نیا  ریثاـت  نآ ، ياـه  لـیلد 

دوخ ياه 
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(1) .دادن اکیرمآ  هب  ار 

ار دوخ  عفانم  اراکنآ  هکلب  تسین ، مهم  هدـنیآ  قارع  رد  ود  نیا  زا  یبیکرت  اـی  ینـس و  یعیـش ، تلود  ندـمآ  راـک  يور  هیکرت  يارب 
رد دیاب  یتلود  اراکنآ  هاگن  زا  .تسا  هیکرت  عفانم  تهج  رد  رتشیب  دشاب ، کیئال  رتشیب  هچره  قارع  هدنیآ  تلود  اما  دـنک ؛ یم  لابند 

هدرک ظفح  ار  قارع  یضرا  تیمامت  روشک ، نیا  رب  طلست  نمض  هک  دشاب  رادروخرب  یتردق  نانچ  زا  دناوتب  هک  دیآ  راک  يور  قارع 
نیرتمهم زا  یکی  رـضاح  نامز  رد  .دـهاکب  روشک  نیا  زا  ییادـج  يارب  قارع  لامـش  ياهدرک  لیامت  هب  طوبرم  ینارگن  داـجیا  زا  و 

، عقاو رد  .تسا  گرزب  ناتـسدرک  لیکـشت  يراتخمدوخ و  يارب  هیکرت  بونج  ياـهدرک  راـشف  قارع  رد  هیکرت  تلود  ياـه  ینارگن 
ینـس هعیـش و  يدرک ، هزوـح  هک  نیا  تسا و  قارع  یگچراـپکی  ندروـخ  مه  رب  نارگن  هـکلب  درادـن  ینارگن  هعیـش  قارع  زا  هـیکرت 

درگن و یم  روشک  نیا  هدـنیآ  تلود  قارع و  هب  مه  يرگید  هاگن  زا  هیکرت  .دراد  دوجو  زین  ناریا  يارب  ینارگن  نیا  هکدوش  لیکـشت 
دهاوخ رارق  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  نانآ  تشونرس  قارع ، لامش  رب  اهدرک  طلست  اب  هک  تسا  قارع  لامـش  ياه  نمکرت  تشونرـس  نآ 

يـالیتسا یپ  رد  يدرک  مسیلانویـسان  ءاـیحا  رادـتقا و  شیازفا  قارع ، هدـنیآ  زا  هیکرت  هدـمع  ینارگن  یلک ، روـط  هـب  اـما   (2) .تفرگ
.تسا كوکرک ، لصوم و  هدرتسگ  بوغرم و  یتفن  ياه  نادیم  رب  قارع  ياهدرک 

246 ص :
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هیکرت .تسا  قارع  لامـش  رد  درک  تلود  لیکـشت  مسیلاردـف و  هلوقم  ءایحا  زا  يریگولج  قارع ، ینونک  تلود  هب  هیکرت  هاگن  روحم 
کی اب  هیکرت  عقاو ، رد  .دنـشاب  هتـشادن  لصوم  كوکرک و  رب  میقتـسم  طلـست  اهدرک  قارع ، دیدج  تلود  رد  هک  تسا  نآ  ناهاوخ 

یتیمکاح هک  تسا  دادغب  رد  فیعض  یتلود  رارقتسا  ناهاوخ  وس ، کی  زا  اریز  تسا ، هجاوم  قارع  تلود  هب  تبـسن  هاگدید  ضقانت 
یتلود رارقتسا  رگید ، يوس  زا  دوشن و  هقطنم  نیا  رد  هیکرت  ياهزواجت  تالخادم و  عنام  هک  دشاب  هتـشادن  قارع  لامـش  رب  دنمورین 

رد یتلود  رارقتـسا  یپ  رد  روشک  نیا  رگید ، ترابع  هب  .دـناد  یم  قارع  لامـش  ياـهدرک  تیوقت  يارب  یلماـع  ار  دادـغب  رد  فیعض 
كرحت دروخرب و  تردق  ياراد  اهدرک ، هنایارگاو  تالیامت  ربارب  رد  رونام و  تردق  دقاف  هیکرت  تالخادم  ربارب  رد  هک  تسا  دادغب 
ناهاوخ نینچمه ، هیکرت ، .دریذـپ  یمن  ار  قارع  هیزجت  تسا -  هقطنم  رد  اکیرمآ  یلـصا  نادـحتم  زا  هک  هیکرت -  هوـالع ، هب  .دـشاب 

رب نوزفا  .تسا  قارع ) لامـش   ) یلحم دادغب و  يزکرم  یـسایس  راتخاس  رد  هیکرت  یلحم  نادحتم  ناونع  هب  اه  نمکرت  شقن  شیازفا 
.تسه زین  قارع  دیدج  تلود  رب  هیروس  ناریا و  ذوفن  شرتسگ  زا  يریگولج  ناهاوخ  هیکرت  نیا ،

: تسا حرش  نیدب  قارع ، رد  هیکرت  فادها  نیرتمهم 

؛ قارع لامش  رد  ك.ك.پ )  ) هیکرت فلاخم  ياهدرک  تاکرحت  لرتنک 

رد ناریا  يراذـگریثأت  زا  يریگولج  اـب  قارع ، تموکح  لرتـنک  راـهم و  قیرط  زا  دوخ ، عفن  هب  هقطنم  تردـق  هنزاوم  ندروخ  مه  رب 
؛ نیون قارع  یسایس  راتخاس  رب  نایعیش  طلست  قارع و 

؛ كوکرک لصوم و  تفن  هب  قارع  ياهدرک  یبای  تسد  زا  يریگولج 

تکراشم نمکرت و  هنیرتمک  زا  ینابیتشپ  هار  زا  قارع  تالوحت  رب  يرازگریثأت 
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(1) .قارع دروم  رد  اکیرمآ  اب  يراک  مه  یسایس و  راتخاس  رد  اهنآ  نداد 

لییارسا - 8

روط هب  هچنآ  هیلع  لمع  تدش  يدـج  یماح  لییارـسا  .تسا  لییارـسا  نارحب  نیا  رد  ندوب  هدـنرب  يوق  ياعدا  ياراد  روشک  نیموس 
عاضوا زا  ینادـنچ  ینارگن  لییارـسا ، .دـننک  یم  تیامح  نآ  زا  ًارهاـظ  هک  تسا  ناریا  قارع و  دـننام  ییاـهروشک  مسیرورت و  یلک 
اکیرما زین  هتفر و  نیب  زا  هدرکیم  ینمـشد  لییارـسا  اب  راعـش  تروص  هب  لقادح  هک  ثعب  میژر  هک  نیا  لیلد  هب  درادـن ، قارع  ینونک 

اب هزراـبم  هن  دنتـسه و  دوـخ  صاـخ  تالکـشم  لاـبند  هب  ینوـنک  تیعقوـم  رد  قارع  مدرم  زین  دراد و  ذوـفن  روـضح و  قارع  رد  مه 
(2) .لییارسا

نیطسلف لییارسا -  هشقانم  لح  يارب  ار  هنیمز  مادص  يرانکرب  هک  دندرک  یم  لالدتسا  نینچ  لییارسا  رد  قارع  هیلع  گنج  ناراداوه 
، دـماجنایب مسیبرع  ناـپ  برع و  ییارگ  یلم  فیعـضت  هب  هک  هقطنم  رد  یتـکرح  ره  اـب  لییارـسا  یلک ، روـط  هب  .درک  دـهاوخ  مهارف 

يارب .دوریم  رامـش  هب  روـشک  نیا  یجراـخ  تسایـس  ياـهروحم  زا  یکی  برع ، ناـهج  رد  اـه  هنیرتـمک  زا  یناـبیتشپ  تسا و  هارمه 
نیطـسلف يدازآ  نامرآ  نابیتشپ  هچراپ و  کـی  دـنمتردق و  قارع  زا  رت  دـنمدوس  رایـسب  هدـش  هیزجت  یتح  ناوتاـن و  قارع  لییارـسا ،

.تسا

ههد زاغآ  ههد 1960 و  نایاپ  رد  روشک  نیا  .تسا  یقطنم  هیجوت  ياراد  هتبلا  یخیرات و  هنیـشیپ  ياراد  اهدرک  زا  لییارـسا  یناـبیتشپ 
يریگ جوا  اب  نامز  مه   – 1970
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لیدبت اکیرمآ ) ناریا و  هاش  رانک  رد   ) قارع لامش  رد  اهدرک  شروش  یلصا  نانابیتشپ  زا  یکی  هب  لییارسا –  اه و  برع  ياه  گنج 
هدوب هاگیاپ  ياراد  قارع  لامش  رد  لییارـسا  يرایـسب ، ياه  شرازگ  اهربخ و  هیاپ  رب  درک ، ناربهر  بیذکت  دوجو  اب  زین  نونکا  .دش 

رد يزکرم  تموکح  یـشاپورف  لییارـسا ، رد  يا  هدـع  هچرگ ، دوجو ، نیا  اـب  .دزادرپ  یم  درک  گرم  شیپ  ياـهورین  شزوـمآ  هب  و 
زیمآ هرطاخم  رایـسب  لییارـسا  يارب  هک  دوش  رجنم  ییاهورین  روهظ  هب  دناوت  یم  رما  نیا  اما  دـنناد ؛ یم  دـیفم  لییارـسا  يارب  ار  قارع 

.دنشاب

ماجرف

: تسا لیذ  حرش  هب  تدم ، هاتوک  رد  مک  تسد  يا -  هقطنم  حطس  رد  یثعب  ماظن  یشاپورف  راثآ  یلک ، روط  هب 

، لیئارسا ناریا و  هیکرت ، ینعی ، یبرع  ریغ  ياهروشک  تیعقوم  دوبهب 

، یبرع ریغ  یبرع و  ياهروشک  نایم  يراک  مه  ياههنیمز  شهاک 

، یبرع ریغ  ياهروشک  نایم  يراک  مه  ياه  هنیمز  شیازفا 

، برع یبالقنا  راک و  هظفاحم  ياهروشک  نایم  فاکش  شیازفا 

.برع ناهج  رد  يرابجا  تاحالصا  هطساو  هب  هقطنم ، رد  یتابث  یب 

رواخ رد  مسیبرع  ناپ  لوفا  رگید  يوس  زا  قارع و  یـسایس  ماظن  رد  نانآ  شقن  شیازفا  لـیلد  هب  اـهدرک ، نایعیـش و  تیمها  شیازفا 
(1) .هنایم

تالداعم رظن  زا  رما  نیا  هک  تسا  هدوب  روحم  هعیـش  روشک  کی  هب  قارع  ندش  لیدبت  ثعب ، ماظن  یـشاپورف  دمایپ  رگید ، یهاگن  زا 
رایسب يا  هقطنم 
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زا رتمک  زین  نآ  یخیراـت  هنیـشیپ  دراد و  ار  برع  ناـهج  يربهر  يارب  هتـسیاب  ياـه  ییاـناوت  هوقلاـب  قارع  اریز  تسا ؛ تیمها  ياراد 
شقن زین  نآ  زا  سپ  دوب و  یـسابع  ياه  هفیلخ  نامز  رد  مالـسا  ناهج  لد  دادـغب  هک  ارچ  تسین ؛ رـصم  یتح  هیروس و  اـی  ناتـسبرع 

تیوه و رب  راذگریثأت  زکرم  ناونع  هب  نونکا  مه  قارع  نایعیش  نینچمه ، .تسا  هدرک  افیا  برع  مالـسا و  ناهج  تالوحت  رد  یمهم 
هدـحتم و یبرع  تاراما  ندرا ، دـننامه  ییاهروشک  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دـنوش  یم  بوسحم  برع  نایعیـش  ریاس  یـسایس  راتفر 

برع ياهروشک  ریاس  دـناوت  یم  تسا ، هدـش  داجیا  قارع  رد  هک  یجوم  اریز  دنتـسه ؛ نارگن  قارع  دوجوم  ياـضف  هب  تبـسن  رـصم 
.دهد رارق  ریثأت  تحت  ار  سراف  جیلخ  هزوح 

روهظ هب  رجنم  قارع  رد  نایعیش  ندیسر  تردق  هب  .دومن  نوگرگد  ار  بارعا  ياهقطنم  طباور  يوگلا  دعاوق و  روشک ، نیا  تالوحت 
رد نایعیش  یبایتیوه  يارب  ير  تبسانم  هنیمز  یقارع ، نایعیـش  ندوب  برع  هب  هجوت  اب  رما  نیا  .دیدرگ  هقطنم  رد  هعیـش  روشک  نیمود 
اب نانآ  نادنورهش  نینچمه  سراف  جیلخ  هزوح  یسایس  ياهدحاو  نونکا  مه  .دروآ  دوجوب  ار  سراف  جیلخ  هزوح  ياهروشک  یمامت 
رد یعیـش  روشک  ود  دوجو  رگنایب  هک  دنهد  رارق  هجوت  درومار  یطیارـش  ات  دنتـسه  راچان  نانآ  دنا ؛ هدـش  ور  هبور  يدـیدج  هدـیدپ 

یباـی تیوـه  يارب  مزـال  هزیگنا  زا  يریذـپان  باـنتجا  هنوـگ  هب  یعیـش  ياـه  هورگ  تیعـضو ، نیا  رد  .دنتـسه  سراـف  جـیلخ  لاـمش 
ياه تیعقاو  اما  دنتـسه ، هتـسباو  یتوافتم  نامتفگ  هب  رگید ، يوس  زا  دنتـسه و  ناـسکی  تیعجرم  دـقاف  ناـنآ  هچرگا  .دـنرادروخرب 
تدش هرتسگ و  دوب و  دهاوخ  راذگریثأت  سراف  جیلخ  هزوح  یـسایس  ياهدنیآرف  رب  نایعیـش  یبای  تیوه  هک  تسا  نآ  رگنایب  دیدج 

ياهروشک یمامت  رد  دوجوم  یسایس  ياه  میژر  ربارب  رد  یعیش  تمواقم 
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رارق باطخ  دروم  ناریا  زا  ریذپ  ریثأت  ياهورین  ناونع  هب  ار  نایعیـش  اهروشک ، نیا  نونکات  .تفای  دهاوخ  شیازفا  سراف  جیلخ  هزوح 
رما نیا  .دندش  ور  هبور  يریگارف  یسایس  ياه  تیدودحم  اب  يدوعـس  ناتـسبرع  نیرحب و  نایعیـش  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دندادیم و 

دـنک و یم  ادـیپ  يرتـشیب  تعرـس  تـالوحت  هک  نازیم  ره  هب  .تسا  هدـش  ور  هبور  ینوگرگد  رییغت و  زا  ییاـه  هوـلج  اـب  نوـنکا  مه 
جراخ هدـننک  لرتنک  ياه  تلود  هرطیـس  زا  دـنناوت  یم  نایعیـش  دریگ ، یم  لکـش  هنایمرواخ  رد  يرترثؤم  یـسایس  ياـه  ینوگرگد 
هزوح برع و  ناهج  هدش  شومارف  ياهورین  ریذـپان ، بانتجا  يا  هنوگ  هب  سراف  جـیلخ  هزوح  رد  یعیـش  ياه  تلود  روهظ  دـنوش و 

.دنتسه سراف  جیلخ  یسایس  ياهدنیآرف  رب  يراذگریثأت  هب  رداق  هک  دنک  یم  لیدبت  يرثؤم  ناوترپ و  رصانع  هب  ار  سراف  جیلخ 
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ناریا رب  یعیش  قارع  ياهدمایپ  یسررب  هعیش  قارع  ناریا و  : موس راتفگ 

ناریا روحم  هعیش  یجراخ  تسایس  فلا -

تسا رتهب  دیاش  ور  نیا  زا  تسین و  فیرعت  لباق  عوضوم ، هداعلا  قوف  تیلایـس  لیلد  هب  نورآ » نومیر   » حیرـصت هب  الوصا  یلم  عفانم 
روبع اب  رما ، تیعقاو  رد  خیرات  بحاص  روشک  کی  یلم  عفانم  .تفرگ  رظنرد  راگدنام  فادـها  ای  اه  هغدـغد  یخرب  بلاق  رد  ار  نآ 

زین دوش و  فیرعت  هظحل  رد  دیابن  یلم  عفانم  یلک ، روط  هب  .دوش  یم  مهف  لباق  نآ  یکیتیلپویژ  تاباجیا  هتشذگ و  تالوحت  نالاد  زا 
رد اما  دبایب  یقیداصم  اج  نآ  اج و  نیا  دـناوت  یم  هک  ییوگ  یلم  عفانم  .دـبای  لیلقت  لیوحت و  صاخ  يایازم  ای  اه  تیعقوم  هب  دـیابن 

نیا رب  .دوشن  رـصحنم  درواتـسد  موهفم و  شزرا ، نآ  ای  نیا  هب  هاـگچیه  دـشاب و  هتـشاد  لالقتـسا  دوخ  قیداـصم  زا  دـیاب  لاـح  نیع 
هتکن اما  .دوش  ذـخا  یجراخ  تسایـس  نیا  خـیرات  زا  دـیاب  ناریا  یجراخ  تسایـس  يارب  راگدـنام  ياه  هغدـغد  ای  تاروصت  ساسا ،

نیا یجراخ  تسایس  زا  يزکرم  يروصت  نآ ، ساسا  رب  هاگنآ  یناریا و  تلود  زا  يزکرم  يروصت  میهاوخب  رگا  .تسا  رتمهم  يدعب 
دوخ راتفر  لیالد  تسا  راچان  الوصا  تلود  نیا  هک  تسا  نآ  دنایامن  یم  ار  دوخ  هک  يا  هتکن  نیتسخن  میشاب ، هتشاد  نهذ  رد  تلود 

حوطس رد  اهدنور  لالخ  زا  ار 
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هناتـسود ریغ  یتاین  بلغا  هک  تسا  هدوب  يزیامتم  الماک  ياه  گنهرف  اهتلود و  تالمح  جامآ  هراومه  تلود  نیا  دیوجب ؛ يا  هقطنم 
.دنا هتشاد 

هکلب یلم  ییاوحف  هن  نآ  یجراـخ  تسایـس  زیمآزنط ، يوحن  هب  لاـح  ناـمه  رد  تسا  اـهنت  اـقیمع  هک  لاـح  ناـمه  رد  یناریا  تلود 
تسایس همادا  یجراخ  تسایس  الومعم  اهروشک ، نیا  رد  .تارکومد  لاربیل  ياهتلود  تلم -  فالخرب  الماک  يزیچ  دراد ؛ يا  هقطنم 

اما دنوش ، یم  زیررـس  ای  رثوم  یجراخ  ياهراتفر  رد  يدایز  دـح  ات  یلخاد ، تسایـس  رد  اه  مزیناکم  تالوحت و  ینعی  تسا ؛ یلخاد 
تـسایس نیا  .تسا  هدوب  ياهقطنم  ياهدـنور  لابق  رد  اهـشنکاو  زا  ترابع  رتشیب  نونکاـت  دـسر  یم  رظن  هب  ناریا  یجراـخ  تساـیس 

ار ناریا  عیـشت ، هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  .تسا  هدوب  رثاتم  نآ  ینوماریپ  طیحم  يوس  زا  رتشیب  هک  یلخاد  تالوحت  زا  رتمک  یجراخ 
رجنم اج  نادـب  اتیاهن  تسا و  هدومن  ظیلغت  ار  نآ  زیامت  مک  تسد  ای  هدومن و  زیامتم  دوخ  هموح  ياه  گنهرف  ینوماریپ و  طـیحم  زا 
یعیش يا  هقطنم  تسایس  کی  نامز  مه  لاح و  نامه  رد  ناریا  رد  یتموکح  ره  يوس  زا  یلم ، لقتـسم  تسایـس  کی  هک  تسا  هدش 

.تسا هدوب  زین  ناریا -  رد  عیشت  نییآ  تاباجیا  زا  رثاتم  - 

هک تسا  هدوب  روحم  یعیش  ای  یعیـش  اتلاصا  یجراخ  تسایـس  کی  لیلد  نیا  هب  وس ، نیا  هب  هیوفـص  نامز  زا  ناریا  یجراخ  تسایس 
يوس زا  هنایارگمه ، شیبامک  یتروص  هب  هک  هتفرگ  یم  تروص  ياهنامـصخ  یجراخ  ياهراتفر  هب  شنکاو  رد  بلغا  نآ  ياهراتفر 

نآ لبق  زا  یبهذـم و  یگداتفا  کت  لیلد  هب  ناریا  هک  یلاحرد  .تسا  هتفرگ  یم  ماـجنا  یحیـسم  زین  ینـس و  سناـجتمان  ياـهگنهرف 
یمن زین  هاگ  چـیه  لاح  نیع  رد  دوب ، بیـسآ  رطخ و  ضرعم  رد  هریغ  ینهذ و  ياهراتـسیا  گنهرف ، ینیب ، ناهج  رد  یگداـتفا  کـت 

نامز  ) قارع رد  نایعیش  عضو  ربارب  رد  تسا  هتسناوت 

254 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


ای موکحم  ناریا  یجراخ  تسایـس  یلقع ، یخیرات و  روط  هب  .دـنامب  توافت  یب  یمالـسا ) يروهمج  هاش و  نارود   ) نانبل ای  هیراجاق )
.تسا یعیش  ییارگ  هقطنم  کی  هب  دهعتم 

نایعیـش همه  عفانم  هب  ياهژیو  یکیتیلپویژ  هجوت  یعیبط  روط  هب  دـشاب  راک  رـس  رب  ناریا  رد  هک  یمیژر  ره  دـسریم ، رظن  هب  عقاو ، رد 
ياراد هک  نانبل -  قارع و  نوچمه  ییاهمیژر  رد  هعیـش  ياههورگ  یهد  نامزاس  هب  تسخن  هجرد  رد  زین  هاش  تشاد ؛ دهاوخ  ناهج 

(1) .تخادرپ دندوب –  یناریا  دض  ياههاگدید 

مهم قارع  نایعیش  عوضوم  رد  هک  يروط  هب  .تسا  سوسحم  زین  اهروشک  رگید  يارب  یتح  ناریا ، یلم  عفانم  عیشت و  نییآ  یگتسویپ 
ناریا یجراخ  تسایس  هک  تسا  ضورفم  هلئسم  نیا  زین  اکیرمآ  يارب  ایوگ  .تسا  هلئسم  نیا  رد  ناریا  هلخادم  اکیرمآ  ینارگن  نیرت 

هک یماگنه  عیـشت ، .دروخ  یم  دـنویپ  اهروشک  رگید  رد  نایعیـش  عوضوم  اب  هاوخان  هاوخ  اذـل  دراد و  یعیـش  تیهام  دوخ  نورد  رد 
ياه هغدغد  هماج  دش و  ناریا  طیارـش  هب  طورـشم  يدیکات  لباق  هزادنا  ات  دـیدرگ ، جوزمم  ناریا  تلم  یخیرات  یگدـنز  اب  اجیردـت 

يا هقطنم  حطـس  رد  هک  یتارطخ  زین  کنیا  مه  .تفرگ  دوخ  هب  زین  لباقتم  تروص  تیعقاو  نیمه  دیـشوپدوخ و  هب  ار  ناریا  یخیرات 
ياه تصرف  وس ، نآ  زا  سکع ، هب  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  عیـشت  بهذـم  ناـیک  هک  تسا  یتارطخ  ناـمه  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ناریا 

.دشاب یم  زین  عیشت  يارب  یخیرات  ییاهتصرف  انامه  لاح و  نیع  رد  ناریا ، يارب  ینونک  یخیرات و 

هب يرازبا  دننک و  نایب  ار  ناشتیوه  ات  داد  تارج  نایعیـش  هب  ناریا  .دـش  یمن  هدرمـش  راوخ  ندوب  هعیـش  رگید  ناریا ، بالقنا  زا  سپ 
يارب ار  دوخ  روضح  ات  داد  نانآ 
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هک دیـشیدنا  ناوت  یم  .تسا  عیـشت  تیوقت  شرتسگ و  انامه  یناریا  گنهرف  اـی  ناریا  تیوقت  شرتسگ و  .دـنزاس  سوسحم  نارگید 
قارع رد  یعیـش  تموکح  ره  هک  تسرد ،) الامتحا  يا  هشیدنا  ، ) دوش یم  هدیـشیدنا  ناریا  رد  الثم  .دراد  قادـصم  زین  سکع  تلاح 

نیا .دوب  دـهاوخ  ناریا  یجراخ  تسایـس  يارب  یتیزم  مه  زاب  یقارع ، ییارگ  یلم  نازیم  ره  اـب  اـی  ییارگ  برغ  نازیم  ره  اـب  ینونک ،
نیا .تسه  زین  ناریا  يارب  یـشرتسگ  هقطنم ، حطـس  رد  عیـشت  نتفاـی  یـسایس  تردـق  اـی  شرتـسگ  نازیم  ره  هـک  تـسا  ینعم  نادـب 

، دـنیرفآ یم  ناریا  يارب  يدـعاسم  ياضف  قارع  رد  نایعیـش  یـسایس  تردـق  هک  نیا  رد  عافد  لباق  هتبلا  هداتفا و  اج  اقیمع  ینیبشوخ 
هدیا .دراد  قادصم  زین  ناتـسکاپ  ای  نانبل  ناتـسناغفا ، رد  یعیـش  ياه  هورگ  نتفای  تردق  ذوفن و  اضرف  دروم  رد  انیع  قارع ، رب  هوالع 

ماهارگ رواب  هب  .دوش  یم  هداد  لکش  عیـشت  بهذم  هلیـسو  هب  اقیمع  روشک ، هس  نیا  درومرد  ناریا  تلود  یجراخ  تسایـس  ياه  لآ 
طباور قارع و  هدـنیآ  تالوحت  دـنور  هکلب  دـنرثاتم ؛ نآ  زا  برع  نایعیـش  هک  تسین  یمهم  روشک  اـهنت  ناریا  هکنارف ، مناـخ  رلوف و 

(1) .تشاذگ دهاوخ  هعیش  ياهبرع  هاگیاج  تیعضو و  رب  يرایسب  ریثات  زین  قارع  ناریا و  هدنیآ 

میـالم رت و  تبثم  ییاـهرظن  هـطقن  نآ ، نوـماریپ  ياـهروشک  هـکنیا  هـب  ناریا  یجراـخ  تسایـس  لآ  هدـیا  زین ، يا  هـقطنم  حطـس  رد 
 - هریغ اه و  يزاسدامتعا  هقطنم ، تینما  بیرـض  شیازفا  لباقتم ، ياه  يراکمه  شیازفا  نآ  لاـبند  هب  و  دـنبایب -  ناریا  صوصخرد 

بهذم ینس  ناهج  هرـصاحم  رد  هک  تسا  ینایعیـش  يارب  یتایح  ياضف  قلخ  هب  فوطعم  هدارا  انامه  میرگنب  کین  رگا  لاح  نیعرد 
هراق و هبش  هقطنم  رد  نایعیش  يارب  یتایح  ياضف  شرتسگ  انامه  ناریا ، يارب  سفنت  ياضف  شرتسگ  .دنراد  رارق 
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اوزنا رد  اـه و  ینکـش  ناـمیپ  لـمحت  هـقطنم ، بهذـم  ینــس  ياـهاضف  اـب  ییارگ  تاـشامم  رتدرخ ، یحطــس  رد  .تـسا  هناـیمرواخ 
هب هجوت  یناریاریغ و  یناریا و  نایعیش  عاضوا  هب  تیساسح  اهباختنا ، قح  دوبمک  یفرط ، یب  ياه  تسایس  ندوب  یلیمحت  نتفرگرارق ،

همه اهنیا  تسا و  هدوب  دیدج  هرود  رد  یناریا  ياه  تموکح  همه  ابیرقت  كرتشم  ياوحف  اه ، تردـقربا  نیب  هنازابدـنب  ياه  تسایس 
.تسا کیژارت  تیعضو  کی  بلاق  رد  تیدوجوم  ود  ییارگمه  رگناشن 

هب دوب  ریذـپان  ییادـج  ناریا  يا  هقطنم  شقن  زا  عیـشت  يا  هقطنم  شقن  ناریا ، یجراخ  تسایـس  نردـم  خـیرات  لوط  رد  هراومه   (1)
هب هک  يوحن 

قلخ تیبرت و  اب  نردم ، تلود  گنهرف ، اب  ناریا ، کیتیلوپوئژ  اب  عیشت ، .دروآ  یم  نهذ  هب  ار  يرگید  قیدصت  یکی  روصت  تلوهس ،
یعمج هتـسد  مشخ  زورب  يزرو و  تیاضر  ياهوگلا  یتح  هتفای و  دـنویپ  هنامیمـص  نآ  زیچ  همه  اـب  اـبیرقت  نآ و  یعمج  ياـهوخ  و 

هدش نآ  نیع  دیاش ، ناریا و  تلم  یخیرات  عفانم  ریذپان  کیکفت  يرورض و  ءزج  عیشت  نیاربانب  .تسا  هدروآ  دیدپ  زین  ار  ناریا  تلم 
.تسا

قارع نایعیش  ناریا و  ب -

ریذپ هیجوت  یسایس  یبهذم و  یخیرات ، ییایفارغج ، لماوع  زا  ياهراپ  دنویپ  اب  قارع ، ناریا و  روشک  ود  تشونرس  یگتـسویپ  مه  هب 
یم لیکـشت  ار  قارع  یللملا  نیب  زرم  رتمولیک  زا 3650  دصرد  هک 40  تسا  رتمولیک  قارع 1458  ناریا و  كرتشم  زرم  .دـیامن  یم 

زا سپ  و  قارع ، یللملا  نیب  زرم  نیرت  ینالوط  يزرم ، طخ  نیا  .دهد 
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هتکن نیا  رد  هکلب  نآ  داـعبا  رد  هن  يزرم  طـخ  نیا  تیمها  .دوریم  رامـش  هب  زین  ناریا  ینیمز  زرم  نیرت  ینـالوط  يوروـش ، یـشاپورف 
نایم ینخـس  هب  .تسا  ناریا  تالف  و  نیرهنلا ) نیب   ) نادور نایم  هگلج  نایم  دودـح  نییعت  يدـنبزرم و  کی  طخ  نیا  هک  تسا  هتفهن 

ياـهناکم نیرتمهم  .درکیم  ادـج  ناریا  يروتارپما  زا  ار  زورید  یناـمثع  يروتارپـما  نینچمه  ناریا ،)  ) سراـپ ناـهج  اـب  برع  ناـهج 
اب جیردت  هبو  هدش  رقتسم  قارع  رد  نایناریا  زا  يرایسب  .درکیم  بذج  ناریا  زا  ار  يرامش  یب  ناریاز  قارع ، رد  عقاو  نایعیـش  سدقم 

، روشک ود  زرم  يالاب  ياهشخب  رد  .دندوب  لاعف  هشیمه  اجنآ  رد  رابت  یناریا  هعیش  نایناحور  .دندش  ماغدا  قیفلت و  نیمزرس  نآ  مدرم 
ود طابترا  هار  رـس  رب  يدـج  یعنام  تسناوتیمن  دوردـنورا  دـندوب و  زرم  يوس  نآ  ياهدرک  اب  یگـشیمه  دـنویپ  رد  ناریا  ياـهدرک 

.دشاب روشک 

نیا زا  يرایـسب  .دـنکیم  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  یناریا  بالط  نایناحور و  هک  تسا  يدامتم  ینایلاس  فجن ، البرک و  یعیـش  زکارم 
عجارم زا  يرایـسب  .دنا  هدرک  تلـصو  قارع  یعیـش  ياه  هداوناخ  اب  هدش و  قارع  دنورهـش  يرهـش ، زکارم  نیا  رد  تنوکـس  اب  دارفا 

هب هبتر  یلاع  نایناحور  زا  هقبط  نیا  .تسا  هدوب  ناسکی  قارع  ناریا و  هب  طوبرم  روما  هب  ناش  یگتسبلد  و  رابت ، یناریا  قارع ، نکاس 
رد يداـیز  رایـسب  ذوفن  یـسایس ، مه  يداـقتعا و  تهج  زا  مه  يونعم ، ییاـمنهار  و  دـیلقت » تیعجرم   » تلزنم زا  يرادروـخرب  ببس 

.دنا هتشاد  یقارع  نایعیش 

روـشک نیا  رد  ار  هیلوا  تالیـصحت  هدـش و  دـلوتم  ناریا  رد  تسا ، یقارع  یناـحور  نیرت  هتـسجرب  هک  یناتـسیس  یلع  دیـس  هللا  تیآ 
رد زین  ار  دوخ  شزومآ  تالیصحت و  دنتسه و  یناریا  ياه  هداوناخ  زا  زین  وا  یمیدق  کیدزن و  نارواشم  زا  يرایـسب  .تسا  هدنارذگ 

ياضعا مه  قارع  هعیش  ناگرزاب  هقبط  ياه  هداوناخ  رد  .دنا  هدنارذگ  ناریا 
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(1) .تسا یناریا   _ یقارع هداوناخ  کی  دنزرف  هک  تساهنآ  زا  یکی  یبلچ  دمحا  .دوش  یم  هدید  یناریا 

ریثاـت سدـقم ، ياهرهـش  رد  نکاـس  نایعیـش  یگدـنز  رد  دنیاتــسیم و  ار  یناریا  ناـیناحور  شناد  ناریا و  گـنهرف  یقارع ، ناـیعیش 
رد نایعیش  جارخا  زاغآ  نامز  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  تاحالطصا  یتسد و  عیانص  اهاذغ ، نوچمه  يروما  رد  یناریا  هنایماع  گنهرف 
ذگ ساپـس  هزادـنا  یب  روشک  نیا  زا  نانآ  يور ، نیا  زا  .تسا  هداد  هانپ  ناـنآ  زا  نت  هب 700000  ابیرقت  ناریا  نونک  اـت  لاس 1972 ،

ناریا زا 1980 ، سپ  دوب ، یناریا  ناناگرزاب  ياه  هداوناخ  نایناحور و  نابزیم  قارع  يداـمتم ، ياـه  ههد  یط  هک  یلاـح  رد  و  دـنرا ؛
.دنتخیرگ یم  قارع  زا  هک  دش  ینایعیش  نابیتشپ 

هاگیاپ یمالسا ، يروهمج  ینابیتشپ  اب  یقارع ، يارگ  مالسا  ياههورگ  رگید  قارع و  یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  هوعدلا ، بزح 
نازومآ نید  هب  ینید  مولع  شزومآ  يارب  يزکارم  هب  فجن  ـالبرک و  ياـج  هب  نارهت ، مق و  دـندرک و  اـپ  رب  ناریا  رد  يا  هزاـت  ياـه 

.دندش لیدبت  مالسا  برع و  ناهج 

.دـنک یم  دادـملق  رورغم  هزادـنا  زا  شیب  دامتعا و  لباق  ریغ  ار  نایناریا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  شیارگ  یقارع  نایعیـش  ناـیم  رد 
، نیا رب  نوزفا  .دـنا  قارع  هنایماع  گنهرفزا  یـشخب  دجنـس ، یم  اه  برع  یتسار » كر و   » اب ار  ناـیناریا » يزومرم   » هک ییاـه  هفیطل 

گنج .دنراد  میب  ناریا  هطلـس  زا  هتـسویپ  نانآ  نینچمه  .دنناد  یم  نیتسار  عیـشت  زکرم  رترب و  یقالخا  رظن  زا  ار  دوخ  هعیـش  نایقارع 
ناریا هب  هک  یقارع  نایعیش  زا  هورگ  نآ  .تخاس  ور  هب  ور  يراوشد  ياه  شنیزگ  اب  ار  نایقارع  قارع ، ناریا و 
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 . هرامش 34 هام 1383 ،  يد  کیتاملپید ،
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لخاد نایعیـش  .دـندرکیم  موکحم  گنج  نتخادـنا  هار  هب  ار  قارع  تموکح  دـندوب ، هدـش  دـیعبت  روشک  نیا  هب  رابجا  هب  اـی  هتخیرگ 
ینابیتشپ دوخ  تموکح  زا  يور ، نیا  زا  و  دننادب ، یبهذم  هن  و  هنایارگ ، یلم  ار  يریگرد  نیا  تیهام  هک  دنتـشاد  لیامت  رتشیب  قارع 

عیشت زا  هناقداص  عافد  ای  یمالسا  يژولوئدیا  افرص  هن  دوخ و  عفانم  هیاپ  رب  ناریا  تسایس  هک  تیعقاو  نیا  كرد  اب  هزورما  .دندرکیم 
نینچمه .تسا  هدـش  لیدـعت  دادـیم ، قوس  ناریا  تمـس  هب  ار  یقارع  نایارگ  مالـسا  بالقنا ، زا  سپ  هک  یمـسیلائدیا  تسا ، رقتـسم 

، ماجنارس .تسا  توافتم  رایسب  تشاد ، ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  ماگنه  هک  یتیعضو  اب  قارع  تیعضو  هک  دنا  هتفایرد  نایعیش 
یمالـسا بالقنا  شریذـپ  يارب  ياهنیمز  هک  دوخ ، هژیو  تالکـشم  اب  تسا  یگنهرف  دـنچ  يا  هعماـج  قارع  هک  دـنا  هتفری  ذـپ  ناـنآ 

شیپ رد  يا  هناـطاتحم  یـسایس  ریبادـت  دـیاب  دوخ  هبذاـج  تیوقت  يارب  هک  دـنناد  یم  اـه  هورگ  نیا  يور ، نیمه  زا  .دروآـیمن  مهارف 
(1) .دنریگ

ناریا یلم  تینما  عفانم و  رب  یعیش  قارع  ياهدمایپ  ج -

تبثم ياهدمایپ  - 1

ناریا يا  هقطنم  نمشد  نیرتگرزب  ینوگنرس   : 1-1

رد ار  دوخ  روشک  نیا  هک  یلاـح  رد  تسخن  .دـیامن  یم  ضقاـنتم  تیاـهن  یب  ناریا  يارب  قارع ، رد  اـکیرمآ  یماـظن  هلخادـم  جـیاتن 
مه تفای ، ییاکیرمآ  ياهورین  هرصاحم 
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{Politique Etrangere, N 3-4 2003
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ندرک هزیروئت  .دیـشخب  ییاهر  نیـسح  مادـص  ینعی  شنانمـشد  نیرترورـش  زا  یکی  رـش  زا  ار  ناریا  هدـحتم ، تـالایا  نآ ، اـب  ناـمز 
تـشاد رود  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  دیابن  تسخن ، هجرد  رد  تسا : هارمه  ریذـپان  بانتجا  یگژیو  ود  اب  مهم ، نیا  ربارب  رد  ناریا  تسایس 

هب هجوت  اب  سپ  .تسا  هدادن  باذع  ار  ناریا  مدرم  نیسح  مادص  هزادنا  هب  یجراخ  یـسایس  ربهر  چیه  هدص ، ود  يارب  مک  تسد  هک 
فرص عقاو ، رد  .دنـشاب  نامداش  مادص  میژر  يدوبان  زا  نایناریا  زا  يرایـسب  هک  تسین  بجعت  ياج  قارع ، ناریا - گنج  ياهدمایپ 
مادـص هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  دوش ، یم  بوسحم  یمالـسا  يروهمج  يارب  یگرزب  تصرف  درواتـسد و  دوـخ  مادـص ، میژر  طوـقس 

همانعطق شریذـپزا  سپ  درک ، لیمحت  ناریا  رب  یناسنا  تافلت  رازه  اهدـص  يداصتقا و  تراسخ  رالد  اهدرایلیم  اب  هلاس  تشه  یگنج 
دـماین و دـیدپ  هرکاذـم  دروم  لـئاسم  رگید  رد  یـسوسحم  تفرـشیپ  چـیه  ارـسا  لداـبت  هلئـسم  زا  ریغ  هب  ًـالمع  ناریا ، يوس  زا   598
هب همانعطق 598  شریذـپ  هلاس و  تشه  گنج  نایاپ  رت  نشور  ترابع  هب  .دوب  مکاح  روشک  ود  طـباور  رب  همـصاخم  كرت  تیعـضو 

نانچمه روشک  ود  ياهزرم  رد  ینماان  دیدرت  یب  دنام ، یم  اپرـس  مادص  تموکح  رگا  دوبن و  روشک  ود  نایم  حلـص  يرارقرب  موهفم 
ریازجلا همانتقفاوم  شریذپ  هب  رـضاح  زین  دوخ  یـشاپورف  ياهزور  نیرخآ  رد  یتح  مادـص  یثعب  میژر  هکنآ  هژیو  هب  دـنام ، یم  یقاب 

.دشن

نایم زا  زین  ناریا  يارب  کیژتارتسا  ياهدـیدهت  نیرتکاـنرطخ  زا  یکی  نیـسح ، مادـص  میژر  يدوباـن  اـب  هک  تسا  نیا  رگید  یگژیو 
ناریا هلمج  زا  شناگیاسمه  يارب  يزیچ  ره  زا  شیپ  نآ ، نودـب  ای  یعمج  راتـشک  ياه  حالـس  اـب  ثعب  میژر  یماـظن  تردـق  .تفر 
رامـش هب  ناریا  يارب  کیژتارتسا  درب  کـی  لـمع  رد  هدـش ، ناوتاـن  یماـظن  رظن  زا  قارع  کـی  زین ، هقطنم  حطـس  رد  .دوب  كاـنرطخ 

ياهدیدهت هک  ار  میژر  ود  ياه 2001-2003  لاس  هلصاف  رد  اکیرمآ  یلک  روط  هب  .دیآیم 
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( رتخاب رد  تسرپ  داژن  برع و  ناپ  نیسح  مادص  رواخ و  رد  هعیـش  دض  یناریا و  دض  نابلاط   ) دنتفر یم  رامـش  هب  ناریا  يارب  یعقاو 
ناریا یلم »  » عفانم هب  تمدـخ  رد  ضقانتم  داضتم و  ياهنوگ  هب  اـما  تسا  ناریا  فلاـخم  هچرگا  اـکیرمآ  تسایـس  .تخاـس  دوباـن  ار 
تحت يروشک  ره  زا  شیب  ناریا ، قارع ، هیاـسمه  روشک  نایم 6  رد  ناسانشراک ، زا  يرایـسب  رواب  هب  عقاو ، رد  (1) .تسا هدرک  لمع 
زیامتم اهروشک  رگید  زا  ار  ناریا  یبایماک  هچنآ  دراد و  رارق  دوخ  یبرغ  ياهزرم  بناـج  زا  قارع ، رد  هتفرگ  تروص  تارییغت  ریثاـت 

ریثات دـننامه  ریثات  زا  اـهبرع ، یتح  يروشک ، چـیه   » هک تسا  نیا  دـنک  یم  هراـشا  رازییول » ناژ  ری –  یپ   » هک هنوگ  ناـمه  دزاـسیم ،
(2) .دنوش » دنم  هرهب  دنناوت  یمن  قارع  رد  ناریا 

هک یگنتاگنت  طابترا  زا  یهاگآ  اـب  ناریا  عقاو  رد  .دروآ  ناـغمرا  هب  ناریا  يارب  ینیون  یلمع  تاـناکما  قارع ، رد  ثعب  میژر  طوقس 
.دشاب راودیما  دیدج  قارع  رد  یمهم  شقن  يافیا  هب  دناوت  یم  دراد  دوجو  قارع  ناریا و  هعیش  نایناحور  نایم 

ياهدمایپ زا  ، » ناریا هجراخ  روما  ترازو  للملا  نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  نیـشیپ )  ) لک ریدم  روپ ، داجـس  مظاک  دـمحم  رواب  هب 
.دنا هدرک  هبرجت  ار  شیاه  ینمـشد  مادص و  ام  مدرم  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  یناور  تبثم  دـمایپ  ناریا ، مدرم  يارب  مادـص  يدوبان  تبثم 

تسا هدشن  تحاران  يو  نتفر  زا  سک  چیه  نیاربانب 
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نتگنیــشاو مادــص ،" زا  سپ  قارع  ناریا و  طـباور  هراـبرد  اـکیرمآ  ینیب  شیپ  : " نـینچمه .ناــمه و  یلیلج ، اــضر  دــمحم  - - 1
رد لیئارـسا  ، " روـپ ناـمرهق  ناـمحر  و  هرامـش 50 .  دادروـخ 1384 ، کـیتاملپید ، يرهـشمه  زا : لـقن  هب  زییاـپ 2003 ، یلرتراوک ،

 . ص 41 مود ، هرامش  همان  هژیو  مود ، لاس  لوا ، تشادرب  همان  هام  ناریا ،" یلم  عفانم  مادص و  زا  سپ  هنایمرواخ 
.نیشیپ یلیلج ، اضر  دمحم  - - 2

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 280 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_262_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14048/AKS BARNAMEH/#content_note_262_2
http://www.ghaemiyeh.com


نابهگن و هک  درک  یم  اـعدا  قارع  .دوب  ناریا  دـض  کیژولوئدـیا  میژر  ثعب ، میژر  هک  تسا  نیا  مادـص  فذـح  رگید  تبثم  دـمایپ 
ریغ نازواجتم  ربارب  رد  برع  ناهج  رادساپ  برع و  ناهج  هیلا  اهتنم  ار  قارع  ثعب ، بزح  نازادرپ  هیرظن  .تسا  برع  ناهج  رادساپ 

هعـسوت دـننک ، زاب  ار  اه  هزاورد  نیا  رگا  دـنا و  هدرک  ظفح  ار  برع  ياهرهـش  ياه  هزاورد  هک  دنتـشاد  داقتعا  دنتـسناد و  یم  برع 
.تسا یماظن  کیژتارتسا و  رظن  زا  وا ، میژر  مادـص و  فذـح  موس  تبثم  ياهدـمایپ  .درب  یم  نایم  زا  ار  برع  ناهج  اـهیناریا ، یبلط 

زا سپ  کیژتارتسا ، دیدهت  نیا  اما  دوب ، هدش  یماظن  دیدهت  قارع ، يوس  زا  روشک و  رتخاب  تمس  زا  هتشذگ  ههد  دنچ  یط  رد  ناریا 
(1)« .تسا هتفر  نیب  زا  مادص 

يا هقطنم  ییاهنت  زا  هعیش  نییآ  ناریا و  جورخ  قارع و  تموکح  رد  ناریا  نادحتم  روضح   : 2-1

هقطنم رد  دوخ  رابتعا  هب  يدایز  همطل  هک  یلاحرد  اکیرمآ  .تسا  هدـش  ناریا  یـسایس  ماظن  اه و  هناسر  یمرگلد  ثعاـب  قارع  عیاـقو 
تلود راتخاس  هب  اهدرک  نایعیـش و  ناـیم  رد  قارع  رد  ناریا  یـسایس  نادـحتم  تسا  هدرک  دوباـن  ار  ناریا  گرزب  نمـشد  تسا ، هدز 

لیکـشت رد  هدننک ، نییعت  مییوگن  رگا  هدمع ، یـشقن  يافیا  هدامآ  روشک  نیا  .دناهدوبن  رتیوق  نیا  زا  هاگچیه  دـنا و  هتفای  هار  دـیدج 
نیتسخن يارب  هک  دنیب  یم  ناریا  .تسا  قارع  رد  یعامتجا  یسایس و  دیدج  ماظن  هنوگ  ره 

عورشم و ینلع ، هدش  هتخانش  هاگیاج  نایعیش ، هعماج  برع ، روشک  کی  یسایس  هصرع  رد  راب 

263 ص :

هلجم هجراخ ،" روما  ترازو  للملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نیشیپ )  ) لک ریدم  روپ ؛ داجـس  مظاک  دمحم  اب  وگ  تفگ و  - - " 1
.www.did.ir زا : لقن  هب  ناریا ، داصتقا 
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رت هدرتسگ  هصرع  هب  عیشت  ناهج  هدننک  نییعت  دورو  زاغآرس  قارع  هک  تسا  نیا  ناریا  رد  يراج  رکفت  .تسا  هدرک  ادیپ  یللملا  نیب 
.تسا ناریا  دوخ  ینعی  هعیش  ًامسر  روشک  اهنت  ياوزنا  ههد  ود  زا  سپ  یللملا  نیب 

دصرد هک 60  عوضوم  نیا  زا  یهاگآ  اـب  نارهت  .تسا  عیـشت  نییآ  قارع ، روما  رد  تلاـخد  يارب  ناریا  مرها  نیرتیوق  ناـیم ، نیا  رد 
طوقـس .تسا  قارع  نایعیـش  اب  هدش  داجیا  یتنـس  طباور  هطـساو  هب  هدـنرب  گرب  نیا  زا  هدافتـسا  هب  لیام  دنتـسه ، هعیـش  قارع  مدرم 

اما .درک  دهاوخ  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  تصرف ، نیا  زا  هدافتسا  رد  نامگ  یب  هک  دروآ  دوجو  هب  ناریا  يارب  یتصرف  نیـسح  مادص 
ینابیتشپ نیا  دوش ؛ یمن  يزرم  نورب  تیناحور  يا  هکبش  يداقتعا و  یگتـسبمه  هدنریگربرد  اهنت  نایعیـش ، زا  ینابیتشپ  وس ، کی  زا 

، دشاب هارمه  نایعیـش  هنیرتشیب  اب  رگا  قارع  هدنیآ  تموکح و  رگید ، ینخـس  هب  .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  کیتیلپویژ  یعقاو  تاظحالم 
هعومجم رب  رما  نیا  يرترب  دـییات  زا  یکاح  رـسارس  هک  دوش ، نآ  تینما  شیازفا  نارهت و  تموکح  ياوزنا  رب  ینایاپ  هطقن  دـناوت  یم 

تسا هعیش  ناهج 

زا یخرب  هزورما  دوب و  دهاوخ  ناریا  دوس  هب  زین  يا  هقطنم  هنزاوم  رییغت  ياتسار  رد  قارع  رد  هعیش  یتموکح  لیکشت  رگید ، يوس  زا 
نایم هب  نخس  سراف  جیلخ  رد  هعیش  کیتیلپویژ  يریگ  لکش  زا  قارع ، ناتسناغفا و  رد  نایعیش  يریگ  تردق  هب  هجوت  اب  ناگدنسیون 

(1) .دنا هدروآ 

264 ص :

گنج ياهدمایپ  نالک : يژتارتسا  ، " نمزدروک چا ، ینوتنآ ، نینچمه : .نیـشیپ و  يدیلاه ، درف  .نیـشیپ و  یلیلج ، اضر  دـمحم  - - 1
ناتسبات هرامـش 35 ، مهد ، لاس  یتینما ، یعافد -  هماـن  لـصف  يوسوم ، داوجدـمحم  نادرگرب  میدـق ،" دـیدج و  هناـیمرواخ  قارع و 

.www.baztab.ir دادرخ 1385 ، 3 تسا ،"؟ هدروخ  هرگ  مه  هب  اکیرمآ  ناریا و  عفانم  ارچ   " و ص 144 . ، 1382
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: دیوگ یم  یللملا  نیب  نارحب  هورگ  یناریا  رگ  لیلحت  روپ ،» داجس  میرک  ، » َقارع رد  ناریا  ياه  یبایماک  اه و  يرترب  هرابرد 

ریثات تیفیک ، نیا  تسا و  مرن »  » عون زا  قارع  رد  ناریا  تردق  هک  یلاح  رد  دنتـسه  تخـس » تردق   » ياراد قارع  رد  اه  ییاکیرمآ  »
تموکح نیا  رد  .دراد  ناریا  اب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  قارع  دیدج  تموکح  .دزاسیم  اکیرمآ  زا  رتذفان  رایـسب  ار  روشک  نیارد  ناریا 

زا تیامح  نمـض  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نامز  نیا  رد  دنا و  هدوب  دـیعبت  رد  اهلاس  هک  دـنروخ  یم  مشچ  هب  روما  سأر  رد  يدارفا 
زرم لـیام  ناریا 800  هک  تسا  نیا  تـیعقاو  ....تـسا  هدرک  یناـبیتشپ  مادـص  هـیلع  رب  قارع  ناـگبخن  هنوـگ  نـیا  تازراـبم  زا  اـهنآ 

دنراد و ناریا  اب  يدیدش  رایسب  یبهذم  ییارگمه  هک  دوشیم  يربهر  نایعیـش  طسوت  قارع  دیدج  تموکح  دراد و  قارع  اب  كرتشم 
هورگ ربهر  ناونع  هب  لاسراهچ  قارع  ریزو  تسخن  يرفعج  میهاربا  رتکد  دـنوش  یم  لـماش  قارع  رد  ار  يدـصرد  یتیرثکا 60  هزات 

( هر  ) ینیمخ هللااحور  یمظعلا  هللا  تیآ  یتاعالطا  ياهسیورس  ههد 1980  لیاوا  رد  .تسا  هدرک  یم  تیلاعف  ناریا  رد  مادص  فلاخم 
قارع تموکح  ینونک  ناربهر  زا  يرایـسب  هک  دندرک  سیـسات  ار  ردـب - هاپـس  نآ - یماظن  هخاش  یمالـسا و  بالقنا  يالعا  سلجم 

.دنتسه سلجم  نیا  وضع 

سیئر یناـبلاط  .تسا  هتـشاد  یناـبلاط  لـالج  يربهر  هب  ناتـسدرک  ینهیم  داـحتا  اـب  یکیدزن  رایـسب  هطبار  ناریا  زین ، اـهدرک  نیب  رد 
یم یتـحار  ساـسحا  دوخ  هناـخ  نوـچمه  ناریا  رد  : » تفگ نارهت  زا  رادـید  ناـیرج  رد  یناـبلاط  لـالج  .تسا  قارع  یلعف  روـهمج 

(1)« .دنک

265 ص :

هرامش دادروخ 1384 ، کیتاملپید ، يرهشمه  یللملا ،" نیب  نارحب  هورگ  یناریا  رگ  لیلحت  روپ ؛ داجس  میرک  اب  وگ  تفگ و  - - " 1
 . www.usip.org قارع ،" نایعیش  ناریا و  ، " پمک يرفج  نینچمه : و   . 50
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زا امومع  هک  دنتـسه  يدارفا  قارع  هعیـش  تلود  یمـسر  عبانم  زورما  دـسیونیم : هراب  نیا  رد  زین  اکیرمآ  زمیاـت » كرویوین   » هماـنزور
رد دنک و  یم  تباقر  قارع  رس  رب  نتگنـشاو  اب  نارهت  ....دنراد  ناریا  هب  ار  اهیگتـسباو  نیرتشیب  یـصخش  یبهذم و  یـسایس و  ظاحل 

(1) .دنک تشادرب  یعفانم  اکیرمآ  هب  تبسن  هدنرب  یگرب  ناونع  هب  دوخ  ییایفارغج  تاطابترا  زا  دراد  یعس  اتسار  نیا 

: دسیون یم  زین  اکیرمآ  تسپ » نتگنیشاو   » همانزور

اهنآ خساپ  تسیچ ، قارع  لاغشا  زا  سپ  نکمم  یسایس  هجیتن  نیرتدب  دش ، یم  هدیـسرپ  ییاکیرمآ  نارگلیلحت  زا  شیپ  لاس  ود  رگا 
اب بوخ  طابترا  ياراد  هعیش و  راک  هظفاحم  نویناحور  رظن  تحت  یمیژر  رارقتسا  هک  دوب  نیا  دیاش 

تالامتحا نیرتیدج  زا  یتموکح  نینچ  رارقتـسا  هیوناژ 2005 ، تاباختنا 30  زا  دـعب  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ناریا 
نیا زا  هدـنیآ  رد  ناراگن  خـیرات  دـسیون : یم  قارع ، رد  اـکیرمآ  ياـه  هنیزه  تاـفلت و  هب  هراـشا  اـب  ییاـکیرمآ  هماـنزور  نیا  .تسا 

هک هدرک  شالت  یتلود  لیکـشت  يارب  نیگنـس  ياههنیزه  نیا  ندش  لمحتم  زا  سپ  هنوگچ  اکیرمآ  هک  دش  دـنهاوخ  ریحتم  عوضوم 
.دندوب هدش  تیبرت  ناریا  رد  نآ  یلصا  ناربهر 

تموکح زا  ار  مادـص  شوب ، تلود  هک  یماگنه  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  زین  زمیات ،» كرویوین   » ناگدنـسیون زا  نیبور ،» يدورت  »
، يدوعس ناتسبرع  نوچمه  ینس  برع  ياهروشک  .تخاس  هقطنم  هوقلاب  تردقربا  هب  لیدبت  ار  ناریا  نایعیـش  هتـساوخان  درک ، طقاس 

يرازیب ترفن و  دروم  رد  هدوب و  هقطنم  رد  تدم  ینالوط  هطلس  ياراد  دنتسه و  اکیرمآ  نامیپ  مه  ياهروشک  یگمه  ندرا ، رصم و 
یعیش ياه  هللا  تیآ  زا  اهنآ 

266 ص :

 . هرامش 50 دادروخ 1384 ، کیتاملپید ، يرهشمه  زا : لقن  هب  خیرات 28/2/1384 ، زمیات ، كرویوین  همانزور  - - 1
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.داد رییغت  ار  هقطنم  رد  تردق  لداعت  اکیرمآ  ینـس ، روتاتکید  کی  نتـشاذگرانک  اب  .دـنا  هتـشادن  يراک  یفخم  هنوگ  چـیه  یناریا ،
و یناریا -  هن  دندوب ، برع  هک  دندوب -  قارع  رد  هدیـسر  تردق  هب  هزات  هعیـش  هنیرتشیب  اب  يراکمه  هب  راودـیما  ییاکیرمآ ، تاماقم 

ناریا اب  دوخ  کیدزن  طباور  عطق  هب  یلیامت  قارع  نایعیـش  اما  دنتـسیا ؛ یم  ناریا  نایعیـش  ربارب  رد  تشاد  هدیقع  اکیرمآ  هک  یناسک 
(1) .دنتشادن »

دادـغب رد  یبرغ  هیاپدـنلب  ماقم  کی  زا  لقن  هب  ناتـسبرع  پاچ  نطولا »  » همانزور قارع ، ینونک  تالوحت  رد  ناریا  ذوفن  نازیم  هرابرد 
: دسیون یم 

، قارع هیوناژ 2005  تاباختنا 30  رد  هدننک  تکرش  هعیش  ینس و  ياهدزمان  .تسا  هدهاشم  لباق  ینـشور  هب  قارع  رد  نایناریا  ذوفن  »
«. دنا هدرک  مهتم  قارع  دحتم  فالتئا  وضع  هعیش  هدمع  بازحا  زا  يرالد  نویلیم  دنچ  یلام  ياهتیامح  هب  ار  ناریا 

ياضعا یمالـسا ، يروهمج  دـنناد  یم  همه  : » دـیوگ یم  هعیـش  دـحتم  فالتئا  بیقر  یناحور  ياـهدزمان  زا  نیدـلا ،» لاـمج  خیـش  »
(2)« .تسا لکشم  يزیچ  نینچ  تابثا  اما  دنک ، یم  تیوقت  هداد و  دشر  ار  قارع  یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  زمیات » سلجنآ  سل   » همانزور

رتافد ياهورهار  رد  اراکـشآ  یناریا  یتاعالطا  نارومأم  .تسا  حـضاو  هعیـش  بازحا  اـب  اـه  یناریا  طاـبترا  قارع  یبونج  قطاـنم  رد  »
تسخن یلم  تینما  رواشم  یعیبرلا ،» قفوم  ، » همانزور نیا  هتشون  هب  دننک .» یم  تبحص  یسراف  دننک و  یم  دمآ  تفر و  هعیش  بازحا 

قارع دحتم  فالتئا  ياهدزمان  زا  قارع و  ریزو 

267 ص :

: نینچمه و   . www.did.ir زا : لقن  هب  يرهشمه ، همان  هژیو  دور ،" یم  وس  مادک  هب  قارع  ماهبارپ : تاباختنا  ، " يریدق رفولین  - - 1
.نیشیپ تسا ،"؟ هدروخ  هرگ  مه  هب  اکیرمآ  ناریا و  عفانم  ارچ  "

.نیشیپ یناهارف ، دمحا  - - 2
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« .تشاد دهاوخ  رارق  ام  یگیاسمه  رد  هشیمه  ناریا  اما  دنام ، دهاوخن  قارع  رد  هشیمه  يارب  اکیرمآ  : » دیوگ یم 

ریزو هژیو  هدنیامن  یجاخ ،» رغصا  یلع   » (1)

: دیوگ یم  قارع  تالوحت  ینونک  دنور  زا  ناریا  ینابیتشپ  هرابرد  زین  قارع ، روما  رد  ناریا  هجراخ 

يدـنواشیوخ یتح  یعامتجا و  یگنهرف ، یبهذـم ، یخیراـت ، تاـکرتشم  ياراد  روشک  ود  تسا  هنیرید  ناریا  قارع و  مدرم  طـباور  »
هک دیدرگ  بجوم  رما  نیا  .ددرگ  رادروخرب  يرتشیب  قمع  تعسو و  زا  دیدج  تالوحت  وترپ  رد  طباور  هک  تسا  یعیبط  اذل  دنتسه ؛

یلاع رد  روشک  ود  نیبام  یف  طباور  دومن و  تیامح  قارع  دـیدج  یـسایس  لماکت  دـنور  زا  ناوت  ماـمت  اـب  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
یلـصا و ریـسم  هب  هتـشذگ  فالخ  رب  طباور  دـنور  قارع  رد  یمدرم  تلود  کـی  رارقتـسا  اـب  َاـضعب  تسا و  ناـیرج  رد  حطـس  نیرت 
رثوم و ياه  هنیمز  همه  رد  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  ياه  هنحـص  رد  دنناوت  یم  گرزب  روشک  ود  نیا  َانیقی  ددرگ و  زاب  دوخ  یخیرات 

هدنیآ قارع  نیا  ربانب  .دنـشاب  هقطنم  رد  تینما  میکحت  تابث و  حلـص و  رارقتـسا  هقطنم و  مدرم  یئافوکـش  دشر و  عبنم  هدـننک  نییعت 
دـشاب و هتـشاد  هناتـسود  یطباور  هقطنم  ياهروشک  رگید  ناگیاسمه و  یمامت  اـب  هکلب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اـب  اـهنت  هن  دـناوتیم 

(2) «. دشخب ماکحتسا  ار  يا  هقطنم  نواعت  هیحور 

هنوگره عفر  روشک و  ود  تلم و  ود  یتسود  رب  يرفعج ، میهاربا  میکح و  زیزعلادـبع  نوچمه  قارع ، هعیـش  ناربـهر  دـیکات  نینچمه 
ود نایم  از  فالتخا  لماع 
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.نامه - - 1
هام 1384، يد  کیتاملپید ، يرهـشمه  قارع ،" روما  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  هژیو  هدنیامن  یجاخ ؛ رغـصا  یلع  اب  وگ  تفگ و  - - " 2
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تسا قارع  دیدج  ناربهر  هاگن  زا  روشک  ود  نایم  هناتسود  طباور  تیمها  هدنهد  ناشن  فرط ،

اب ار  يراوجمه  نسح  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هچراپ ،» کی  قارع  یناـمیپ  مه   » ربهر و  ـالعا » سلجم   » سییر میکح ،» زیزعلادـبع  »
ياه همان  تقفاوم  تادهاعم و  ریاس  هب  ار  قارع  هدنیآ  تموکح  مازتلا  .میا  هداد  رارق  دیکات  دروم  ناریا  هلمج  زا  هیاسمه  ياهروشک 

هب دامتعا  مدـع  تشاد  دوجو  اه  گنج  يارب  هک  يا  هناهب  اریز  .میا  هدرک  صخـشم  هیاسمه  ياهروشک  یمامت  قارع و  ناـیم  يزرم 
هتفرگ تاـشن  رما  نـیا  زا  ناتــسبرع  تیوـک و  ناریا ، اـب  تالکــشم  یماـمت  دوـب و  تادــهاعم  اـه و  هماــنقفاوت  نـیا  ضقن  مـیژر و 
هورگ دشاب و  هیاسمه  ياهروشک  هب  ندـناسر  نایز  يارب  یهاگیاپ  هجو  چـیه  هب  دـیابن  قارع  نیمزرـس  هک  میا  هدرک  دـیکات....تسا 

(1)« .دهد شرورپ  اج و  نیمزرس  نیا  رد  دیابن  ار  نیقفانم  لثم  یتسیرورت  ياه 

يارب هک  دوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناـفلاخم  حالـس  علخ  ناریا ، يارب  قارع  تـالوحت  تبثم  ياهدـمایپ  زا  رگید  یکی  عـقاو ، رد 
ای تالوحت ، نیا  وترپ  رد  دنداد و  یم  ماجنا  ناریا  هیلع  ار  یتالمح  قارع  کمک  هب  دندوب و  رقتسم  روشک  نیا  رد  يدامتم  ياه  لاس 

، نینچمه .دنا  هتفرگ  رارق  رگلاغشا  ياه  تلود  هرصاحم  رد  هکنیا  ای  دناهدرک و  كرت  ار  قارع  اهنآ  زا  یخرب 

روشک ود  طباور  میظنت  يارب  ریازجلا  دادرارق 1975  رب  ناریا  هب  رفس  ماگنه  رد  قارع ، نیشیپ )  ) ریزو تسخن  يرفعج ، میهاربا  دیکأت 
ياه تمارغ  هرابرد  هرکاذم  یلوحت ، نینچ  دـمایپ  و  هدوب ، روشک  ود  ياپ  رید  يزرم  ياه  فالتخا  نایاپ  رگنایب  یعون  هب  هدـنیآ ، رد 

(2) .دزاس یم  هدروآرب  ار  ناریا  هتساوخ  هک  دوب  دهاوخ  روشک  ود  هلاس  تشه  گنج 
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همانزور قارع ،" ناملراپ  رد  هچراـپ  کـی  قارع  یناـمیپ  مه  ربهر  ـالعا و  سلجم  سییر  میکح ؛ زیزعلا  دـبع  اـب  وگ  تفگ و  - - " 1
 . www.did.ir زا : لقن  هب  يرهشمه ،

.www.irandidban.com نینچمه : و   . www.middleeastnews.com زا : لقن  هب  - - 2
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يداصتقا ياهتصرف   : 3-1

هراشا

یـشاپورف نیاربانب  دوبن ، هجوت  لباق  نادـنچ  قارع  ناریا و  نایم  يداصتقا  يراکمه  طباور و  مادـص  یثعب  میژر  تیمکاح  نارود  رد 
تلود لیکـشت  .تسا  هتفرگن  نآ  زا  زین  ار  یتصرف  نینچ  مک  تسد  دـنکن ، داجیا  ناریا  يارب  يداصتقا  تصرف  رگا  یتح  قباس  میژر 

هب قارع  هب  هاگن  .دشابن  یتینما  ًافرـص  نیب  ام  یف  طباور  هب  شهاگن  ناریا  ثعب ، میژر  دیدهت  عفر  اب  هک  هدـش  ثعاب  قارع  رد  دـیدج 
رد ًافرـص  ناریا  تینما  ور  نیا  زا  .دـنک  نیمأت  ار  ناریا  تینما  دـناوت  یم  یتعنـص  يراجت و  فرط  کی  اـی  گرزب  رازاـب  کـی  ناونع 
اب .دـنوش  یم  بوسحم  نآ  تینما  عفاـنم  هدـنریگربرد  مه  يداـصتقا  تـالماعت  هکلب  دوـش  یمن  هصـالخ  یتنـس  کیـسالک و  لـباقت 

يداـصتقا و ياـه  تیولوا  هب  ندـش  لیدـبت  يوس  هب  مک  مک  قارع ، هراـبرد  ناریا  یتـینما  یماـظن و  ياـه  تیوـلوا  قارع ، تـالوحت 
قارع و مدرم  زاـین  هب  ییوگخـساپ  يارب  يراـجت  دازآ  قطاـنم  يزرم و  ياـه  هچرازاـب  داـجیا  ساـسا  نـیارب  .دور  یم  شیپ  یگنهرف 

نیا يداصتقا  تفرـشیپ  ناریا و  يزرم  ياهناتـسا  رد  دیدج  راک  رازاب  داجیا  روظنم  هب  یتالـصاوم  یناگرزاب و  ياهیراکمه  شرتسگ 
.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  هتشذگ  زا  شیب  قطانم ،

.دوب دهاوخ  فرط  ود  ره  داصتقا  دوس  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  يرگـشدرگ و  شرتسگ  روشک و  ود  نایم  كرتشم  قیالع  نینچمه 
هلئـسم رگید ، يوس  زا  .دش  دهاوخ  مهارف  ینادمچ  تراجت  يارب  يدـعاسم  هنیمز  تایلاع  تابتع  هب  یبهذـم  يرگـشدرگ  شیازفا  اب 

هس ریگرد  ریخا  لاس  لوط 25  رد  قارع  تسا .  قارع  رد  ناریا  ینیرفآ  شقن  اب  طبترم  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  یکی  قارع  يزاسزاب 
دوبان داصتقا  اهنآ  یقطنم  هجیتن  هک  تسا  هدوب  فالتئا  ياهورین  تیوک و  ناریا ، اب  گرزب  گنج 
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نیا يزاسزاب  هنیزه  ایناپسا  دیردام  رد  قارع  يزاسزاب  سنارفنک  رد  ناسانشراک  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ قارع  فیعـض  رایـسب  هدش و 
يارب لسکورب  دیردام و  رد  قارع  يزاسزاب  سنارفنک  رد  ناریا  تکراشم  .دناهدرک  یبایزرا  زین  رالد  درایلیم  زرم 600  ات  ار  روشک 

یمهـس نتفرگ  يارب  ناریا  يدنم  هقالع  زا  یکاح  قارع ، يزاسزاب  رد  ناریا  ياه  تکرـش  تکراشم  يارب  یتارداص  رابتعا  تخادرپ 
، ناریا ياهزرم  هب  قارع  یلـصا  ياهرهـش  یکیدزن  دوخ و  بسانم  يایفارغج  هب  هجوت  اب  ناریا  تسا و  قارع  شرتسگ  هب  ور  رازاـب  زا 
زا یبسانم  مهـس  هک  دراد  دـیما  مادـص ، نامز  رد  يونعم  يدام و  داـیز  ياـه  يراذـگ  هیامرـس  یگنهرف و  یبهذـم - تبارق  نینچمه 

(1) .دنادرگ دوخ  بیصنار  قارع  يزاسزاب 

یفنم ياهدمایپ 

مق هزوح  هاگیاج  دیدهت  فجن و  هزوح  هرابود  قنور   : 1-2

زا هک  هدروآ  تسد  هب  اجنآ  زا  ار  تیمها  نیا  تسا و  نآ  زکرم  نیرت  مهم  افرـص  هک  عیـشت ، یبهذـم  زکرم  هناـگی  هن  ناریا ، هزورما ،
هدص نیا  رد  اساسا  شزومآ ، يارب  مهم  يزکرم  ناونع  هب  مق ، هاگیاج  تیبثت  .تسا  هدش  عجارم  هاگ  تنوکس  قافتا ،

271 ص :

، لوا تشادرب  همان  هاـم  تقوم ،" تلود  هب  تیمکاـح  لاـقتنا  زا  سپ  قارع  رد  ناریا  يداـصتقا  روضح  ، " ییاـبطابط یلع  دیـس  - - 1
: زا لـقن  هب  روتیناـم ، سنیاـس  نیتـسیرک  قارع ،" سدـقم  نادرم  ، " دروـف رتـیپ  نـینچمه : و  ص 44 . و 19 ، هرامـش 18  موس ، لاـس 

میظع نادرگرب  ، september 2003 22 دیدج ،" قارع  يزاسزاب  رد  فالتئا  ياهورین  شقن  ، " نم ياب  لیناد   . www.did.ir
يرهــشمه مادـص ،" زا  دــعب  قارع  ناریا و  ، " روـپ یتـشهب  نـسح  رویرهـش 1382 . هناـیمرواخ ، تاـعلاطم  هماـن  لـصف  روپ ، یلـضف 
.www.csis.org تیاس : و  ، 11/12/1383 قارع ، تاباختنا  هژیو  قرش ، همانزور  هرامش 40 . نمهب 1383 ، کیتاملپید ،
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اب هاشاضر  ندیـسر  تردـق  هب  هناتـسآ  رد  مق ، .درادـن  دوجو  مق  هب  نینچ  نیا  یتیانع  يارب  يا  یبهذـم  لیلد  چـیه  و  تسا ، هداد  خر 
اب نامزمه  ینامثع و  تیمکاـح  تحت  قارع  رد  اـه  یـسیلگنا  روضح  اـب  تفلاـخم  رد  ـالبرک  فجن و  زا  ینییاـن  هللا  تیآ  ترجاـهم 

یلصا زکرم  یتح  ناریا  یخیرات ، هاگن  زا  .تفای  یخیرات  تیمها  يدزی  يریاح  میرکلادبع  هللا  تیآ  هب  مق  ياه  هزوح  تسایر  لاقتنا 
ماما نایعیـش ، هتـسجرب  ياوشیپ  ود  هاگمارآ  هلمج  زا  شـسدقم ، ياهناکم  نمی  هب  هک  قارع  روشک  فـالخ  رب  تسا ؛ هدوبنزین  عیـشت 

زاـبرید زا  قارع ، رد  فـجن  ـالبرک و  .تـسا  رادروـخرب  دـشاب  عیـشت  زکرم  هـکنآ  يارب  مزـال  طیارـش  هـمه  زا  نیـسح ،  ماـما  یلع و 
ههد رد  اهنت  .تسا  هدوبن  نینچ  نایوفص  راگزور  ات  مک  تسد  ناریا  اما  دندمآیم ، رامـش  هب  نایعیـش  یهوژپ  شناد  يارب  ییاههاگیاپ 

هتسجرب نایناحور  رتشیب  درب و  نایم  زا  ار  تیناحور  داهن  شهوژپ و  يدازآ  ثعب ، میژر  تسد  هب  نایعیش  متـس  رازآ و  هک  دوب   1970
نیا زا  يرایسب  هک  دوب  ناریا  رد  مق  رهش  اه ، بوکرس  نیا  یلصا  هدنرب  دوس  .دندش  ناریا  هب  ترجاهم  قارع و  كرت  هب  روبجم  هعیش 
يارب یهاگیاپ  ناونع  هب  مق  ذوفن  .تسا  یقارع  یناحور  رازه  رادنامهم 3  رضاح  لاح  رد  رهش  نیا  .دندرک  رارف  اج  نآ  هب  نویناحور 

ياهریسفت وا  يربهر  اب  هکنآ  هژیو  هب  تفای ، شیازفا  رایـسب  هر  ینیمخ  ماما  ترـضح  تیآ  نارود  رد  نایعیـش ، یبهذم  هاگدید  نایب 
.دش حرطم  عیشت  بتکم  زا  ياهناروسج  هزات و 

ربارب رد  ور ، هنایم  نایعیـش  سدقم  رهـش  نیتسخن  ناونع  هب  فجن  هرابود  دلوت  هب  قارع ، رد  نایعیـش  یبای  تردق  مادـص و  ینوگنرس 
هدمآ رامش  هب  ناریا  يارب  یعقاو  يدیدهت  هلئسم ، نیا  هک  دیماجنا  دهاوخ  هدوب ، نایعیش  یلـصا  زکارم  زا  یکی  لاس 1969  زا  هک  مق 

رد دـناوت  یم  قارع ، رد  دوخ  یلـصا  ياج  هب  هعیـش  نییآ  گرزب  زکرم  لاقتنا  ناکما  .دـیازفا  یم  ناریا  ناـمکاح  ياـه  ینارگن  رب  و 
ریثات و زا  تدمزارد 

272 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هتبلا   ) (1) .دیامن کمک  یسایسریغ  رتشیب  نیون و  هعیش  تموکح و  زا  لقتـسم  هیملع  ياه  هزوح  شیادیپ  هب  دهاکب و  ناریا  ذوفن 
((2) درادن یعقاو  هشیر  هلئـسم  نیا  داد  ناشن  هتـشذگ  لاس  هس  تالوحت  دوشیم و  حرطم  اهیبرغ  يوس  زا  رتشیب  اههاگدـید  ثحابم و 

یماظن هب  دناوتب  قارع  رگا  .دنادرگ  زاب  برع  ناهج  هب  ار  عیـشت  دـناوتیم  دـهاوخب ، رگا  هک  تسا  يرگیزاب  نیرتمهم  قارع  عقاو ، رد 
برع هعیـش  ناهوژپ  شناد  ات  دوب  دنهاوخ  البرک  فجن و  هرابود  قنور  ناهاوخ  روشک  نیا  هعیـش  هنیرتشیب  دبای ، تسد  کیتارکومد 

صحف ثحب و  لحم  رگید  راب  البرک  فجن و  هیملع  ياه  هزوح  تروص  نیا  ردو  .دنناوخارف  روشک  نیا  هب  برع  ناهج  رسارس  زا  ار 
.دش دنهاوخ  هعیش  دیلقت  عجارم  نازومآ و  نید 

رثوم البرک  فجن و  هب  مق  زا  نازومآ  نید  بذـج  رد  عطق  روط  هب  نیـسح  مادـص  میژر  ثعب و  بزح  یـشاپورف  زا  سپ  دازآ  ياضف 
اهنت هن  .دش و  دهاوخ  عجارم  زا  یخرب  ياهرتفد  ییاج  هب  اج  دیاش  نازومآ و  نید  ترجاهم  بذـج و  بجوم  رما ، نیا  .دوب  دـهاوخ 

بذج زین  یناریا  نایناحور  زا  يرایـسب  هکلب  تشگ ، دنهاوخزاب  اج  نآ  هب  دندرب ، یم  رـس  هب  مق  رد  هک  یقارع  نایناحور  زا  يرایـسب 
هب رت  دازآ  دنناوتب  نآ  رد  هک  یطیحم  هب  یبای  تسد  دیما  هب  هدش و  سدقم  نکاما  نیا 

زا مق ، تروص ، نآ  رد   (3) .درک دنهاوخ  چوک  دنزادرپب ، یهلا  ینید و  لئاسم  دروم  رد  ثحب 
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"، فجن ات  مق  زا   " .نیـشیپ و یلیلج ، اضر  دـمحم  نینچمه : و  . 150 صـص 151 - نیـشیپ ، هکنارف ، میحر  دنر  رلوف و  ماهارگ  - - 1
 . www.did.ir زا لقن  هب  ناریا ، داصتقا  هلجم 

 . Vali Nasr, “When the Shiites Rise,” Foreign Affairs, July/August 2006 - - 2
، نیشیپ هکنارف ، میحر  دنر  رلوف و  ماهارگ  نینچمه :  . www.did.ir زا : لقن  هب  شرازگ ، هلجم  يا ،" هقطنم  ياه  هاگنارحب  - - " 3

، نیشیپ فجن ،" ات  مق  زا   " و . 174 صص 175 -
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، فجن هیملع  هزوح  نالوئسم  ناداتسا و  زا  يریاح ،»  » مالـسالا تجح  هنیمز ، نیا  رد  .تفرگ  دهاوخ  هلـصاف  دوخ  هلاس  هاجنپ  تیمها 
فجن هزوح  اّما  تسا ؛ هعیـش  یگنهرف  ینید و  زکرم  نیرتمهم  مق ، هزوح  نامگ ، یب  : » دـیوگ یم  هزوح  نیا  ینونک  تیعـضو  هرابرد 

داد و يرگید  يـالاک  ملع ، زج  فـجن ، هزوـح  رد  .دراد  يرترب  مق  هزوـح  رب  تهج  نیا  زا  دوـب و  ثحب  سرد و  مـلع و  رد  ضحمم 
ياه هاگـشزومآ  مادـص ، ینوگنرـس  زا  سپ  .دـنکیم  طولخم  تسایـس  اب  هزادـنا  زا  شیب  ار  شدوخ  یهاگ  مق  یلو  دـش ؛ یمن  دـتس 

هب مه  رگید  ياهروشک  ناریا و  زا  دراد و  ینوزف  هب  ور  مه  نازومآ  نید  رامـش  مولعم  رارق  زا  یتح  .دـنا  هداتفا  راک  هب  هرابود  فجن 
رد دناهتشگزاب و  فجن  هزوح  هب  دندوب ، هدرک  كرت  ار  قارع  فجن و  رابجا  هب  هک  یناداتـسا  زا  یخرب  هناتخبـشوخ  .دنوریم  اج  نآ 

هداد لیکـشت  یـسرد  ياه  هقلح  دـنا و  هتفر  فجن  هب  مق  زا  مه  ياهزات  ناداتـسا  .دنتـسه  سدـقم  نهک و  هزوح  نیا  يزاسزاب  لاح 
(1)« .دنا

رسارس زا  هعیش  نارئاز  رفس  ندمآ  مهارف  اب  عقاو ، رد  .دش  دهاوخ  نایامن  زین  هعیش  ناهجرد  يدوز  هب  لوحت  ییاج و  هب  اج  نیا  دمایپ 
لزلزتم ناهج ، هعیـش  یعقاو  هاگتـساخ  ناونع  هب  ناریا  تیعقوم  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  فجن ، البرک و  سدقم  ياهرهـش  هب  ناهج 

تاساسحا دشر  هب  دنهد ، لیکشت  ار  بلاغ  يورین  نایعیش  نآ  رد  دوش و  لیدبت  برع  روشک  نیتسخن  هب  قارع  هک  لامتحا  نیا  .دوش 
هب .دیماجنا  دـهاوخ  يدوعـس  ناتـسبرع  رتمهم  همه  زا  نیرحب و  تیوک ، نانبل ، هلمج  زا  برع  ياهروشک  رد  نایعیـش  یهاگآدوخ  و 

.دسر یم  رظن  هب  یعیبط  هدنیآ ، رد  نانبل  نایعیش  نایم  رد  ذوفن  يارب  قارع  ناریا و  تباقر  هنیمز ، نیا  رد  هژیو 

274 ص :

"، يریاح مظاـک  دیـس  هللا  تیآ  ردارب  فجن و  هیملع  هزوح  نالوئـسم  ناداتـسا و  زا  يریاـح ؛ مالـسالا  تجح  اـب  وگ  فگ و  - - " 1
.www.shiastudies.com یسانش ، هعیش  یناهج  عمجم 
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مادـص طوقـس  هک  درک  هراشا  نیدرورف 1382 ، رد  نانبل ، نایعیـش  هدـمع  ناربهر  زا  یکی  هللا ، لـضف  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ 
ناتسکاپ ناتـسناغفا ، رد  قارع  زا  نوریب  .دبای  شیازفا  ناریا  تیمها  اب  شجنـس  رد  نانبل  رد  فجن  تیمها  دش  دهاوخ  ثعاب  الامتحا 

دهاوخ لیدبت  ناریا  هدمع  بیقر  کی  هب  ار  نآ  تفای و  دـهاوخ  شیازفا  هرابود  ینید  زکرم  کی  ناونع  هب  فجن  تیمها  زین  دـنه  و 
(1) .درک

( مق تنس   ) هعیش تموکح  یناریا  هاگدید  تیعورشم  هاگیاج و  دیدهت  و  فجن ) تنس   ) هعیش تموکح  ور  هنایم  هاگدید  تیوقت   : 2-2

زا یقلت  ود  قارع ، یمالـسا  بالقنا  يالعا  سلجم  هوعدـلا و  بزح  نایم  هلمج  زا  یقارع و  ياـه  هورگ  فلتخم  ياهـشخب  ناـیم  رد 
دراد و دـیکات  یـسایس  تیلاعف  رد  تیناـحور  تیروحم  رب  شرگن  کـی  دـنا .؛  تباـقر  رد  مه  اـب  تموکح  یـسایس و  تیلاـعف  هوحن 

هیقف تیالو  هدـیا  يوس  هب  تیاـهن  رد  تسا  رولبتم  ـالعا  سلجم  رد  هک  یگژیو  نیا  .دـنادیم  فارحنا  بجوم  ار  یگژیو  نیا  نادـقف 
هجوت اب  اهدعب  هتبلا   ) تفرگ رظن  رد  دوخ  یتازرابم  نامرآ  ناونع  هب  ار  یمالسا  يروهمج  راتخاس  هیبش  ییوگلا  ققحت  دش و  هدیشک 

راـک هب  دـقتعم  داد و  یم  اـهورین  یهدـنامزاس  هب  يرتـشیب  ياـهب  مود  یقلت  اـما  دـش .) لیدـعت  رایـسب  قارع  هعماـج  ياـه  تیعقاو  هب 
هوعدـلا بزح  بلاق  رد  رتشیب  هک  هدـیا  نیا  ناوریپ  .تسا  تیناحور  هاگیاج  یمالـسا و  میلاعت  هب  هجوت  نیع  رد  یبزح  یتالیکـشت و 

زین قارع  یموق  یبهذم و  یعامتجا ، صاخ  طیارـش  هب  دیاب  یبهذم  ياه  هدیا  میلاعت و  رب  هوالع  هک  دنرواب  نیا  رب  دننک ، یم  تیلاعف 
هجوت

275 ص :

، نیشیپ نیرفآ ،" لوحت  ای  بادرگ  رازگ ، لاح  رد  قارع  : " نینچمه و  . Graham Fuller, op. cit - - 1
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(1) .تسین ندش  هدایپ  لباق  قارع  رد  هیقف  تیالو  هدیا  اهنآ  رظن  هب  نیاربانب  .درک 

فجن هیملع  هزوح  طلسم  شیارگ  رگید  يوس  زا 

صخاش ناونع  هب  یناتسیس ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  .تسا  لیامتم  تسایس  رد  تیناحور  میقتـسم  تلاخد  مدع  تمـس  هب  فرـشا 
ياهروشک نانبل و  ناتسناغفا ، ناتسکاپ ، ناتسودنه ، سراف ، جیلخ  نایعیش  نایم  رد  زاتمم  یتیعقوم  هک  ییوخ ، هللا  تیآ  درگاش  نیرت 

بـصانم یـسایس و  لـئاسم  رد  تیناـحور  میقتـسم  دورو  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  ییوـخ  موـحرم  نوـچمه  دراد ، اـکیرمآ  ییاـپورا و 
.دزادرپب نالوئسم  نامکاح و  مدرم ، راذنا  تیاده و  ظعو ، داشرا ، هب  دیاب  تیناحور  دنز و  یم  هبرـض  نید  تیناحور و  هب  یتموکح 
يرتشیب تیمها  ینید  ياهداهن  لیکـشت  رد  نویناحور  ریغ  يارب  يو  .تسا  هتفگن  نخـس  ینید  تموکح  داجیا  هرابرد  نونکات  اـهنآ 

شیارگ  0 نایم رد  .تسا  هتفرگ  هدـهعرب  بوشآرپ  نارود  نیا  رد  ار  قارع  نایعیـش  تیادـه  ترورـض ، لـیلد  هب  اـهنت  تسا و  لـئاق 
بهذم عون  ره  شقن  فلاخم  اساسا  هک  دنوشیم  هدـید  هیکم  رتکد  یبلچ و  دـمحا  دـننام  هعیـش  صخاش  ياه  هرهچ  یخرب  زین  لاربیل 

(2) .دنتسه یعامتجا  یسایس -  طباور  رد 

هباشم یمتـسیس  لیمحت  هب  يا  هقالع  هجو  چیه  هب  دناتوافت و  یب  ناریا ، یبهذم  متـسیس  هب  تبـسن  قارع  هعیـش  نایناحور  ور ، نیا  زا 
دییاـت رد  قارع  یـسایس  لاـعف  ياـه  هورگ  رگید  هب  يروئت ، رد  لقادـح  زین ، ـالعا  سلجم  یتح  .دـنرادن  دوخ  روشک  مدرم  هب  ار  نآ 

زا تسا و  هتسویپ  برغ  شور  هب  کیتارکومد  تموکح  کی  داجیا 

276 ص :

ص یمالسا 1379 ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت : یسایس ،" ياه  شیارگ  دنیآرف  اهراتخاس و  قارع ، ، " هداز فیـس  نیـسحدیس  - - 1
Patrick Clawson,”How to Build a New Iraq after Saddam,” نـــــینچمه : و  و 232 .  233

Washington: Institute for Near East Policy, 2002, p. 45
، نیشیپ يدمحا ،" دیمح  اب  يوگ  تفگ و  : " نینچمه و  .نامه ص 233 و 232 . - - 2
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.تسا هتفرگ  هلصاف  یتهاقف  یتیالو -  مالسا 

مه ندنل  سیراپ و  رد  قارع  نافلاخم  سنارفنک  رد  میکح  رقابدـمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآو  میکح  زیزعلادـبع  دیـس  یـسایس  راتفر 
دوش یم  هتفگ  یتح  .تسا  هدرک  رارقرب  اکیرمآ  اب  يا  هناتسود  طباور  میکح ، زیزعلا  دبعدیس  رـضاح  لاح  رد  تساعدم و  نیا  هاوگ 

یبهذم تموکح  کی  داجیا  اب  دنهد -  یم  لیکشت  ار  قارع  تیعمج  موس  کی  هب  کیدزن  هک  ییاه  یقارع  هعیش -  ياهارگ  مالـسا 
.دنا فلاخم 

هک یـسک  نآ  منک  یم  رکف  : » دـیوگیم هنیمز  نیمه  رد  قارع ، نیـشیپ )  ) ریزو تسخن  هوعدـلا و  بزح  ربـهر  يرفعج ، میهاربارتـکد 
یموق عونت  اب  يروشک  قارع  .دـشاب  اراد  ار  روشک  نیا  ياه  یگژیو  دـشاب و  تلم  نیمه  نطب  زا  دریگ  یم  هدـهعرب  ار  قارع  يربهر 

همه هن  ارگ و  مالـسا  نایعیـش  همه  هن  دنتـسه و  هعیـش  اه  یقارع  همه  هن  .درادن  تهابـش  زین  يرگید  روشک  چـیه  هب  تسا و  یبهذـم 
مدرم مامت  تسا و  ضراعت  رد  قارع  تلم  قوقح  ظفح  اب  يرگید  هبرجت  ره  زا  يرادرب  هخسن  .هیقف  تیالو  هب  دقتعم  نایارگ  مالـسا 

نیا هب  دیاب  ناگمه  تسا و  عونتم  يروشک  قارع  .دنـشاب  میهـس  دیدج  قارع  نتخاس  دوخ و  روشک  تشونرـس  نییعت  رد  دیاب  قارع 
(1)« .دنراذگب مارتحا  دارفا  یموق  ینید و  یسایس ، ياه  شیارگ  دیاقع ، يدازآ  زین  عونت و 

یبهذم یـسایس - ناربهر  ییارگ  لمع  رگید  يوس  زا  .درادـن  ناریا  تموکح  لدـم  زا  نتفرگ  ماهلا  هب  یلیامت  قارع  عیـشت  عقاو ، رد 
يروهمج يارب  دناوت  یم  بهذم  اب  هطبار  رد  یتنس  رایـسب  شیارگ  ذاختا  هب  روشک  نیا  رد  ینید  گرزب  زکارم  لیامت  قارع و  هعیش 

تسا دوخ  نورد  رد  نوگانوگ  ياه  ثحب  تاشقانم و  دهاش  هک  یمالسا ،

277 ص :

 . www.did.ir زا : لقن  هب  طسوالا ، قرش  همانزور  قارع ،" نیشیپ )  ) ریزو تسخن  يرفعج ؛ میهاربا  اب  وگ  تفگ و  - - " 1
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ندـش هخاش  دـنچ  هک  نیا  زا  هدوب و  فجن  مق و  دـیدج  تباـقر  نارگن  رایـسب  ناریا  ناـیناحور  .دروآ  دوجو  هب  يا  هزاـت  تالکـشم 
، تردق هصرع  رد  قارع  نایعیـش  هرابود  روهظ  ای  فجن  ییازون  هک  ارچ  دنـساره ؛ رد  دـشاب ، داضت  رد  هیقف  تیالو  موهفم  اب  نایعیش 

رگا تسا ، فجن  رد  هعیـش  یبهذم  ماقم  نیرتمهم  یناتـسیس  هللا  تیآ  هک  یلاح  رد  .دـشاب  زاس  لکـشم  رایـسب  ناریا  يارب  دـناوت  یم 
هعیش بهذم  تفای و  دهاوخ  شهاک  يریگ  مشچ  روط  هب  ناریا  ذوفن  ددرگزاب ، قارع  ینعی  یلبق  ناکم  هب  هرابود  هعیش  بذج  زکرم 

(1) .تشگ دهاوخ  زاب  یمالسا  بالقنا  زا  شیپ  هاگیاج  هب  تسا  یسایسریغ  یتنس  روط  هب  هک 

صوصخ رد  يا  هقطنم  شلاـچ  نیرت  مهم  اـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  قارع ، رد  اـکیرمآ  يویرانـس  قـقحت  تروـص  رد  عـقاو ، رد 
لامتحا هب  هک  تسا  هعیـش  یفرع  یتهاقفریغ و  تموکح  نیلوا  نیا  تروص  نآ  رد  .دـش  دـهاوخ  هجاوم  دوخ  یتموکح  يژولوئدـیا 

هزوح هرابود  ياـیحا  لاـمتحا  راـنک  رد  رما  نیا  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  دـییات  دروم  فجن  رد  ماـظع  عجارم  نیرت  مهم  يوس  زا  رایـسب 
فوطعم قارع  رد  رقتـسم  یـسایس  لدم  يوس  هب  ار  هقطنم  نایعیـش  هاگن  هعیـش ، یهقف  یملع و  تختیاپ  هب  نآ  لیدبت  فجن و  هیملع 

هب ور  ییاهراشف  اب  زین  ناریا  نورد  رد  موهفم  نیا  دنک ، در  ار  هیقف  تیالو  موهفم  قارع  رد  نایعیش  يربهر  هچ  نانچ  .درک و  دهاوخ 
نیا رد  دهد و  هئارا  تیمالسا  تیروهمج و  زا  یتابث  اب  عامجا و  دروم  بیکرت  تسا  هتسناوتن  زونه  ناریا  هک  هژیو  هب  .دش  دهاوخ  ور 

ظاـحل هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  رگید  تراـبع  هب  .تساـطخ  نوـمزآ و  هـلحرم  رد  شخب و  ناـنیمطا  شمارآ  دـقاف  زوـنه  دروـم 
.تسا هدشن  عقاو  هجوت  دروم  زونه  يریگدای  عبنم  يرادربوگلا و 

(2)

278 ص :

.نیشیپ یلیلج ، اضر  دمحم  نینچمه : و  نیشیپ ، هنایمرواخ ،" رب  هعیش  حبش  ، " رابوکسا هپپ  - - 1
تاقیقحت زکرم  نارهت ، فالتئا ،" میاداراپ  يرظن و  ینیبزاب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یجراخ  تسایـس  ملقلا "، عیرـس  دومحم  - - 2

Nasser Hadian – Jazy, “The Imerging Iraqi Polity: A Case نینچمه : و  ص 138 . ، 1379 کیژتارتسا ،
For US - Iran Cooperation”, International Interest, Vol. 2, Issue 32, August 13, 2003 p. 24

.
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هویـش نیرتهب  هک  دـناهدرک  حرطم  سییول ) دراـنرب  نوچمه   ) ییاـکیرمآ نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  هک  هنوگ  ناـمه  رگید ، ینخـس  هب 
طیحم هـب  ار  يزاـب  هـقطنم  زین  هدـحتم  تـالایا  تـسا ، قارع  رد  هعیـش  لاربـیل  تموـکح  کـی  لیکــشت  ناریا ، تموـکح  رییغت  يارب 
ماـظن کـی  زین  ناریا  یمالــسا  يروـهمج  .درب  یم  دوـس  هـقطنم  رد  تردـق  هلداـعم  ریغتم  نیرتـمهم  زا  تـسا و  هدرب  کیژولویدــیا 

يژولویدیا يرابتعا  یب  رتهب  نایب  هب  .تسا  وا  يدوجو  تینما  رب  مدقم  شا  یتخانش  یتسه  تینما  هک  انعم  نیا  هب  تسا  کیژولویدیا 
(1) .درادن نآ  يزادنارب  اب  یتوافت  ماظن  نیا  یتموکح 

يارب اهدیدهت  نیمه  زین  قارع  رد  اکیرمآ  يوس  زا  يرالاس ) مدرم   ) یـسارکومد و  یهاوخ ) يدازآ   ) مسیلاربیل يزاس  هدایپ  هنیمز  رد 
تموکح زا  رتدـب  دـیآ ، راک  رـس  رب  قارع  رد  یتموکح  ره  هک  دـنرواب  نیا  رب  نایناریا  زا  یخرب  .تسا  قداـص  ناریا  یتموکح  ماـظن 

زاب دشاب ، کیتارکومد  دنهدیم ، هدـعو  اه  ییاکیرمآ  هک  هنوگ  نآ  نیون ، تموکح  هکنیا  ضرف  هب  اما  .دوب  دـهاوخن  نیـسح  مادـص 
دوش و هدرمـش  مرتحم  دارفا  قوقح  نآ  رد  هک  یکیتارکومد  قارع  کی  .تشاذگ  دهاوخ  ناریا  نابلط } حالـصا   } رب تبثم  ریثات  مه 
رد تیناحور  تموکح  یباـیماک  دـنوش ، هارمه  مه  اـب  هاـفر  و  لـهاست )  ) يراد اور  نآ  رد  هک  یقارع  دوش ، نیمـضت  بهذـم  يدازآ 

رگ ناریو  يرطخ  اب  ار  ناریا 

279 ص :

رویرهش  31 يدربهار ، تاـعلاطم  همانلـصف  یمالـسا ،" يروهمج  يا  هقطنم  تلزنم  دـیدهت  دـیدج و  قارع  ، " دیعـسروپ دازرف  - - 1
.1382
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هدوب ناریا  عفن  هب  یلم ، عفانم  رظن  زا  قارع  تموکح  رییغت  هاگـشناد ، داتـسا  دـنواب ،» سادـیمره  دوواد   » رواـب هب  .دزاـس  یم  ور  هب  ور 
دهاوخ راذگرثا  اهروشک  همه  رب  قارع  رد  کیتارکومد  ماظن  کی  رارقتـسا  نینچمه  .ناتـسناغفا  رد  نابلاط  يرانکرب  دـننامه  تسا ،

ياه هتساوخ  مدرم  نورد  رد  زین  ناریا  رد  یتح  دش و  دنهاوخ  ییاه  نارحب  شوختسد  یبرع  ياهروشک  رگید  ناتـسبرع و  الثم  دوب ،
مـسیرالوکس ماظن  يرترب  عون  کی  تهج  رد  هک  دش  دهاوخ  مکاح  هقطنم  رد  يوج  لاح  ره  هب  .دش  دهاوخ  تیوقت  هنابلط  حالـصا 

.دوب دهاوخن  يروتاتکید  ياه  تموکح  زین  ارگداینب و  ياه  شرگن  ياریذپ  رگید  هقطنم  دوب و  دهاوخ 

يژرنا رازاب  رد  قارع  ناریا و  تباقر  يداصتقا و  لیاسم   : 3-2

نآ زا  ناـیناریا  زا  یخرب  هک  دـنچ  ره  تسا ؛ اـکیرمآ  رادـفرط  هفرم و  قارع  ناریا ، ماـظن  يارب  ویرانـس  نیرتدـب  يداـصتقا ، هنیمز  رد 
نیا هک  یلـصا  ياهدیدهت  .دنناد  یم  دوخ  هدـش  ریگ  نیمز  تاحالـصا  همانرب  هوقلاب  كرحم  ار  نآ  هک  ارچ  درک ، دـنهاوخ  لابقتـسا 

فجن و رد  ینید  شزومآ  ییازون  رب  نوزفا  دـیدهت –  نیا  .دوش  یم  طوبرم  اکیرمآ  روضح  هب  رتمک  دـنک  یم  ناریا  هجوتم  ویراـنس 
رد یبرغ  ياه  هاگدید  هدنباتزاب  رتشیب  نخـس  نیا   ) (1) .تسا قارع  يداصتقا  هرابود  روهظ  زا  یـشان  ياه  شلاچ  زا  رتشیب  ـالبرک - 

( .دوش هدروآرب  ریقف  ناریو و  یقارع  رد  ناریا  عفانم  هکدسریم  رظن  هب  دیعب  تسا و  هنیمز  نیا 

يژولویدیا دوش ، هتسجرب  ناریا  قارع و  نایم  یهافر  فاکش  رگا  عقاو ، رد 

280 ص :

 . هرامش 2 رذآ 1382 ،  کیتاملپید ، يرهشمه  قارع ،" گنج  لابق  رد  ناریا  راتفر  یگنوگچ  ، " يراصنا یلع  - - 1
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لیاسم سانـشراک  يرهطا ،» هللادـسا   » رتکد رواـب  هب  .دـش  دـهاوخ  هجاوم  شلاـچ  اـب  روشک  لـخاد  رد  یمالـسا  يروهمج  یتموکح 
قارع و رد  برغ  دحتم  رالوکس  یعیـش  تموکح  یـسارکومد و  ییاپرب  هنیمز  رد  اکیرمآ  ياههدعو  ققحت  تروص  رد  ، » هنایمرواخ

دنکیمن تفرشیپ  هعیش  ناریا  ارچ  دیـسرپ ؛ دنهاوخ  ناریا  مدرم  هاگنآ  لاردف ، هتفرـشیپ و  هفرم و  روشک  کی  هب  قارع  لیدبت  نینچمه 
زین نخـس  نیا   ) (1)« .دـنزادرپ یم  قارع  لدـم  زا  يرادرب  وگلا  هب  دـنرگن و  یمدوخ  یـسایس  متـسیس  هب  نیاربانب  .دـسریمن  هاـفر  هب  و 

رـسیم یناسآ  هب  رالوکـس  تارکمد و  لاردـف ، هتفرـشیپ ، هفرم ، يروشک  هب  قارع  لیدـبت  هک  ارچ  دـسریم ؛ رظن  هب  هنانیب  شوخ  رایـسب 
( .تسین

تراظن زا  داصتقا  ییاهر  هناـیمرواخ و  رد  دازآ  تراـجت  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  قارع  ندرک  حرطم  یپ  رد  اـکیرمآ  هک  ییاـجنآ  زا 
رد هنیمز  نیرت  بسانم  قارع  تفن  تعنص  تسا و  یجراخ  يراذگ  هیامرـس  يارب  بسانم  يرتسب  دنمزاین  تسایـس  نیا  تسا ، یتلود 

وـضع ياـهروشک  رگید  ناریا و  رب  قارع  لاغـشا  هدـننک  نارگن  ياهدـمایپ  زا  یکی  ور ، نیمه  زا  .دور  یم  رامـش  هب  صوـصخ  نـیا 
دـسرب رثکادح  هب  یناهج  ياهرازاب  هب  قارع  تفن  رودـص  رگا  هژیو  هب  .تسا  تفن  ياهب  رب  مکاح  یبسن  تابث  نداتفا  رطخ  هب  کپوا 
نادیم هدیسر و 59  دیلوت  هب  نآ  نادیم  اهنت 15  هک  هدش  یئاسانش  یتفن  نادیم  نونکات 74  قارع  رد  .ددرگ  جراخ  کپوا  زا  قارع  ای 
دودح نآ  یلامتحا  ریاخذ  هکـشب و  درایلیم  لداعم 112  قارع  تفن  هدـش  تیبثت  ریاـخذ  .تسا  هتفرگن  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  زونه 

نونکا مه   (2) .درک دهاوخ  تباقر  يدوعس  ناتسبرع  ریاخذ  اب  فاشتکا  تروص  رد  هک  هدش  هدروآرب  هکشب  درایلیم   220

281 ص :

، نیشیپ يرهطا ،" هللادسا  اب  يوگ  تفگ و  - - " 1
Michael Renner, “Post Saddam Iraq: Linchpin of a New oil order”, www.fpif.org. p. 2 - - 2

.
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هکشب نویلیم  هد  هب  ار  نازیم  نیا  دناوت  یم  هلاس  10 ات تصرف 5  کی  رد  هک  دراد ، ار  زور  رد  هکـشب  نویلیم  دیلوت 5/2  تردق  قارع 
(1) .دروآ ناغمرا  هب  قارع  يارب  لاس 2010  رد  ار  رالد  رازه  جنپ  يالاب  هنارس  دمآرد  دناوت  یم  دشر  نیا  .دناسرب  زور  رد 

ندرکون يزاسزاب و  رد  برغ  یتفن  ياهتکرـش  مادـقا  درک و  یم  ینیگنـس  قارع  تفن  دـیلوت  رب  هک  ییاـهمیرحت  نتـشادرب  عقاو ، رد 
نیا .دهد  شیازفا  تسا ، ناریا  زا  رتشیب  یتح  زورما ، نآ  تباث  هریخذ  هک  ار  قارع  تفن  دیلوت  تیفرظ  هتسناوت  قارع  یتفن  تاسیـسات 

تیعمج و هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دراذـگب  رالد  ياهب  ندروآ  نییاپ  نآ و  ياهب  تفن و  رازاب  رب  ییازـس  هب  ریثاـت  دـناوتیم  تیعـضو 
هک دش  دهاوخ  رتمیخو  ناریا ، يداصتقا  فیعض  تیعضو  تروص ، نیا  رد  .تسا  قارع  روشک  ربارب  هس  دودح  ناریا  یلخاد  فرصم 
رد قارع  تفن  دیلوت  تیفرظ  یجیردت  شیازفا  .دشاب  هتشاد  یپ  رد  ناریا  یسایس  یعامتجا و  عاضوا  رب  یفنم  جیاتن  دناوتیم  دوخ  نیا 

يراذگ هیامرس  دوبن  نامز ، مه  روط  هب  .داد  دهاوخ  ناشن  یللملا  نیب  رازاب  رد  ناریا  نداد  رارق  هیشاح  رد  اب  ار  دوخ  ریثات  تدم  دنلب 
.داد دـهاوخ  شیازفا  ار  دـنور  نیا  ناریا ، رد  یلخاد  فرـصم  دـشر  و  اکیرمآ ) ياه  میرحت  لیلد  هب   ) یتفن تاسیـسات  يزاسون  يارب 

رطخ اب  دوخ ، يالاب  لیسناتپ  فالخرب  هدنیآ ، ياهلاس  رد  ناریا  بیترت  نیدب 

282 ص :

دمحم نـینچمه : و   . James Bartis, “Iraqi Oil and the Global Economy,” in: www.rand.org - - 1
Andrew ص 13 . دادرم 1382 ،  18 يرهــشمه ، هماـن  زور  يزاـسزاب ،" تـفن و  عباـنم  يزاـس  یــصوصخ  قارع ، ، " یئاــفص
Parasilifi, “The military in Iraqi politics,” in Joseph A.Kechichian, ed ., Iran, Iraq and the

.Gulf States, New York: Palgrave, 2001, p89. - Patrick Clawson, op. cit
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.دش دهاوخ  هجاوم  تفن  هدننکرداص  مود  هجرد  ياهروشک  تسیل  رد  نتفرگ  رارق 

رالوکس نایعیش  يزوریپ  یقارع و  مسیلانویسان  تشگزاب   : 4-2

رد روشک  ود  گنج  اما  تسا ، قارع  نایعیش  نابیتشپ  بقارم و  هراومه  ناریا  هک  تسا  ملسم  سح  نیا  اه  یقارع  زا  يرایسب  نایم  رد 
هب قارع  نایعیـش  ضارتعا  زا  يا  هنومن  یتح  روشک  ود  گنج  یط  رد   ) تسا هدرک  گنرمک  يدودح  ات  ار  ساسحا  نیا  لاس 1980 

دـسریم رظن  هب  و  دنداد ،) یم  لیکـشت  نایعیـش  ار  قارع  شترا  زا  يریگمـشچ  رامـش  هک  یلاح  رد  دشن ، هدـید  ناریا  دـض  رب  گنج 
مسیلانویسان یلصا  ناگدننکزاغآ  قارع  نایعیش  عقاو ، رد  .دشاب  قارع  نایعیش  تیوه  شخب  نیرتمهم  دیدج ، مسیبرع  مسیلانویسان و 

یبرع تیوه  دندوب ، نادور  نایم  رد  مسیبرع  ناپ  يورشیپ  يورین  هک  ینـس  برع  نازرابم  زا  رتشیب  یلیخ  اهنآ  .دنتـسه  یقارع  دیدج 
.تسازجم الماک  قرش  هب  لیامتم  یناریا  نایعیش  برغ و  هب  لیامتم  برع  ياه  ینس  زا  هک  دناهداد  لکش  ار  قارع 

قارع یبهذـم ، ره  تموکح  تحت  هک  دومن  هجوت  زین  روشک  ود  یکیتلپویژ  ياـه  تیعقاو  هب  ناوت  یم  یلم ، تـالیامت  نیا  راـنک  رد 
نویناحور هژیو  هب  قارع و  هعیـش  هعماج  تشاد  لیامت  مادـص  نارود  رد  هچ  ناریا  .دـیآیم  باسح  هب  ناریا  يا  هقطنم  نابیقر  زا  یکی 

زین روشک  نیا  تاباختنا  رد  دـسریم  رظن  هب  هک  دـیدج  نارود  رد  هچ  دـنوش و  هتـشاد  زاب  ناریا  اب  تباقر  زا  دـنوش و  راهم  روشک  نیا 
هب  (1) .دشاب هتـشادن  ار  هعیـش  دـنمتردق  هیاسمه  کی  ناونع  هب  تباقر  ییاناوت  قارع  هک  تسا  لصا  نیا  نیمـضت  ناریا  هیلوا  فدـه 

لیاسم سانشراک  هاگشناد و  داتسا  رگزرب ،» ناهیک   » رواب

283 ص :

Craig S. Smith, "Groups Outline Plans for Governing a Post-Saddam Iraq,” New - - 1
York Times, December 18, 2002. - Judith Miller and Lowell Bergman, “Iraqi Opposition
Is Pursuing Ties with Iranians,” New York Times, December 13, 2002. - Barbara Slavin,
.“Iraq a Harsh Climate to Try to Grow Democracy,” USA Today, November 12, 2002

هرامـش موس ، لاس  لوا ، تشادرب  همان  هام  یجراخ ، تسایـس  تنواعم  ام ،" يژتارتسا  قارع و  رد  اکیرما  يور  شیپ  طیارـش  لیلحت  "

.نیشیپ دوش ،"؟ یم  زوریپ  قارع  گنج  رد  ناریا  ایآ   . " .ص 80 ، 23
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رـشق عباـنم و  تیعمج ، تردـق ، يوق  تخاـس  ظاـحل  هب  قارع ، ناریا ، یلم  عفاـنم  يارب  رامـشیب  ياـه  تصرف  راـنک  رد  ، » هناـیمرواخ
هب روشک  نیا  .دـش  لدـبم  گنج  کی  هب  تباقر  نیا  هتـشذگرد ، هک  دـشاب  ناریا  بیقر  دـناوت  یم  هسفن  یف  هدرک  لیـصحت  طـسوتم 
هب يدـیدج  ياـه  شلاـچ  ناریا  يارب  دـناوت  یم  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  یلم ، حطـس  رد  ناریا  ذوفن  هموظنم  شخب  نیرت  مهم  ناونع 

دوجوم ياه  ینماان  دورو  ظاـحل  هب  ناریا ، اـب  نآ  ياـهزرم  نداـتفارطخ  هب  هبنج  زا  ناریا ، اـب  تباـقر  ظاـحل  هب  قارع  .درواـیب  دوجو 
ناریا يارب  یلم  حطـس  رد  ناـنچمه  دـناوت  یم  نآ  هیزجت  رطخ  ییارگ و  هـقرف  هـیواز  زا  ناریا و  هـب  نآ  تیارـس  لاـمتحا  قارعرد و 

یم قرف  هتـشذگ  اب  هک  تسا  ینوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  دـیدج  شلاـچ  کـی  دـیدج  قارع  مه ، يا  هقطنم  حطـس  رد  .دـشاب  دـیدهت 
(1) .دنک »

زا دعب  دبای ، رارقتـسا  قارع  رد  یعیـش  دص  رد  دص  تموکح  کی  رگا  یتح  : » تسا دقتعم  هنیمز  نیا  رد  زین  دنواب  سادـیمره  دوواد 
، قباس يوروش  اب  نیچ  طباور  رد  ار  هبرجت  نیا  دوب و  دهاوخ  ناریا  اب  شدروخرب  نیتسخن  هاتوک ، لسع  هام  کی 
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هرامش 1، لوا ، لاس  تسایس ، قوقح و  همان  لصف  ور ،" شیپ  ياه  تصرف  اه و  شلاچ  دیدج : قارع  ناریا و  ، " رگزرب ناهیک  - - 1
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ياه هشیر  ینابم و  هب  دـندوب  تسیلایـسوس  همه  هک  اهروشک  نیا  ماجنارـس  هک  میدوب  دـهاش  ...و  مانتیو  اب  جوبماـک  نیچ ، اـب  ماـنتیو 
هیروس قارع و  ثعب  بزح  هنیمز  نیا  رد  رگید  لاثم  .دـنتخادرپ  رگیدـکی  هیلع  یماظن  يریگرد  هب  یتح  دنتـشگزاب و  دوخ  یخیراـت 

(1)« .دنراد مه  اب  زین  ار  يریگرد  نیرتشیب  یلو  دنراد  يا  هناگی  يژولویدیا  هک  تسا 

هدروآرب یگداس  هب  ناریا  ياهینیب  شوخ  دیاش  ور  نیا  زا  دنتسه و  رالوکس   ، یقارع هعیش  نویلیم  زا 14  یگرزب  شخب  نیا ، رب  نوزفا 
هتسیاش برغ  هطلس  ملظ و  رب  يزوریپ  لیلد  هب  ناریا  بالقنا  دنچ  ره  لاربیل ، ارگ و  پچ  رالوکس ، نایعیش  زا  يرایسب  هاگن  زا  .دوشن 

هک دراد  دوجو  شیارگ  نیا  عقاو ، رد  .درادن  یتدیقع  ای  يونعم  ششک  هنوگ  چیه  نانآ  يارب  ناریا  میژر  اما  تسا ، مارتحا  شزرا و 
یقارع و نایعیـش  زا  يرایـسب  يارب  يور  نیا  زا  دزاس ، حرطم  قارع  صوصخ  هب  بارعا و  یخیرات  بیقر  تروص  هب  هرابود  ار  ناریا 

.دیسر یتسیز  مه  هب  ناریا  اب  ناوتیم  روطچ  هک  تسا  نآ  طقف  هلئسم  اهینس  نینچمه 

، دوش اکیرمآ  یلاغشا  تلود  قارع و  يروتاتکید  نیشناج  قارع  هعیش  رالوکس  ياهشیارگ  رگا  یتح  نایناریا  زا  يرایسب  رواب  هب  هتبلا 
دحتم ًاترورـض  هعیـش  تلود  ره  هکنیا  نآ  دوش و  شومارف  دـیابن  زین  تیعقاو  نیا  اـما  .دـش  دـهاوخ  نیماـت  ناریا  یلم  تینما  مه  زاـب 

.دوب دهاوخن  نارهت  کیژتارتسا 

لئاسم ار  دادـغب  نارهت -  طباور  هک  تسا  نآ  رگنایب  ناریا  اب  قارع  هعیـش  نیـشیپ )  ) عافد ریزو  نالعـش  مزاح  ریذـپان  یتشآ  ینمـشد 
هعیش بهذم  زا  غراف  يرگید 
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رییغت و هنوگره  ربارب  رد  يریذپ  شمرن  تسایس  دناوتب  ناریا  ات  دنک  یم  اضتقا  یگیاسمه  ترورـض  دوجو ، نیا  اب   (1) .دنز یم  مقر 
زا رترطخ  مـک  دـشاب ، برغ  رادـفرط  رالوکــس و  رگا  یتـح  قارع  رد  یمدرم  تموـکح  يرارقرب  .دــشاب  هتــشاد  قارع  رد  یلوـحت 

.دوب دهاوخ  نیسح  مادص  دننام  يرگبوکرس  یمدرمریغ  تموکح 

ناریا ینیمزرس  یگچراپ  کی  تابث و  رب  نآ  ياهدمایپ  قارع و  رد  مسیلاردف  راتخاس  تیبثت   : 5-2

اهدرک هژیو  هب  قارع  نکاس  ياه  موق  هب  يرایسب  يراتخمدوخ  لالقتسا و  نآ  هیاپ  رب  هک  قارع  نیون  تموکح  رد  مسیلاردف  راتخاس 
نایم رد  ياهدنیازف  ینارگن  دش ، دهاوخ  هداد 

ماـظن  ) هدـنیآ یـسایس  راـتخاس  هب  هجوـت  اـب  قارع و  رد  زکرم  زا  زیرگ  ياـهورین  تیوـقت  اـب  .تسا  هدروآ  دـیدپ  هـقطنم  ياـهروشک 
ناریا نکاس  درک  هنیرتمک  رب  دناوت  یم  عاضوا  نیا  .دراد  دوجو  هدنیآ  رد  درک  لقتسم  تلود  سیـسأت  لامتحا  روشک ، نیا  یلاردف )
قارع زا  توافتم  رایسب  روشک  نیا  یلم  یخیرات و  هنیشیپ  هچخیرات و  هک  دنچ  ره  دراذگب  ریثات  نانآ  هنابلط  لالقتسا  ياه  هتـساوخ  و 

.تسا

زا دوش و  داجیا  یتابث  یب  یبرغ  زرم  رد  هک  نیا  ات  دـنامب ، یقاب  ینونک  تلاح  هب  اـهزرم  دـهدیم  حـیجرت  ناریا  تلود  هنیمز ، نیا  رد 
رت كانرطخ  بتارم  هب  هیکرت  يارب  يرما  نینچ  ياهدـمایپ  هک  دـنچ  ره  دوش ؛ يریگولج  لقتـسم  ناتـسدرک  داجیا  لاـمتحا  هنوگره 

هیکرت ار  اهدرک  هلئسم  هک  دشاب  رطاخ  هدوسآ  دناوت  یم  ناریا  تسا و 
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ناشن دناوت  یم  قارع  میسقت  هک  دراد  دوجو  ییاه  ینارگن  هک  يدوجو  اب  دوب .) دهاوخ  نآ  هجوتم  اهداقتنا  و   ) درک دهاوخ  تیریدم 
يا هدرتسگ  يا  هقطنم  ياهدمایپ  یمادـقا  نینچ  دـشاب ، ناریا  ياهزرم  هلمج  زا  هنایمرواخ  رد  اهزرم  رگید  رییغت  هب  یلک  لیم  هدـنهد 

.تسین ظاحل  نیا  زا  روشک  نیرتریذپ  بیسآ  ًاترورض  ناریا  تشاد و  دهاوخ 

، یتینما یـسایس -  مهم  بصاـنم  رد  هژیو  هب  روشک  نیا  یتـموکح  ماـظن  رد  قارع  درُک  هنیرتـمک  روضح  تروص  رد  رگید ، يوس  زا 
.دوب دهاوخ  میهس  یمسر  تردق  رد  یبهذم  یموق و  هنیرتمک  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  هقطنم  میژر  نیتسخن  قارع 

يرایسب یتاهج ، زا  هتبلا   (1) .تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  نامروشک  ینس  درُک و  هنیرتمک  يدج  ياه  هتـساوخ  رما  نیا  هک  تسا  یعیبط 
، دوش هیزجت  قارع  رگا  اهنآ ، هاگدـید  زا  .دـنناد  یم  ناریا  یلم  عفانم  تهج  رد  ار  قارع  هیزجت  یتح  مسیلاردـف و  راتخاس  ناریا ، رد 

ذوفن دناوت  یم  یتحار  هب  تشاد و  دـهاوخن  يدـنمتردق  بیقر  رگید  دوخ  یبرغ  زرم  رد  نوچ  درب  دـهاوخ  دوس  لوحت  نیا  زا  ناریا 
تیمسر هب  ار  قارع  هدش  هیزجت  يازجا  یللملا  نیب  هعماج  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دهد ؛ شرتسگ  هقطنم  رد  ار  دوخ  یگنهرف  يداصتقا و 

نیا دوش و  هیزجت  ازجم  روشک  هس  هب  قارع  هچنانچ  .دـشاب  مکاح  هدـمآ  دـیدپ  ءازجا  زا  کی  ره  رب  زین  شمارآ  تاـبث و  دنـسانشب و 
دوجو ناریا  لخاد  هب  اهنآ  زا  یتابثیب  تیارس  لامتحا  دنشاب ، رگیدکی  اب  هشقانم  یتابث و  یب  شوخ  تسد  اهروشک 
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.نیشیپ يراصنا ،
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.دوب دهاوخ  هدننک  نارگن  رایسب  ناریا  يارب  یلوحت  نینچ  تشاد و  دهاوخ 

( اکیرمآ  ) قارع نارگ  لاغشا  يوس  زا  ناریا  یمالسا » يروهمج   » تیدوجوم یماظن  دیدهت   : 6-2

نیا لامش  قرش و  رد  بونج ،  ياهبآ  رد  رتشیپ  هک  ار –  ناریا  هرـصاحم  ياه  هقلح  قارع ، رد  اکیرمآ  روضح  نآ  یپ  رد  تلاخد و 
هن تیعـضو  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  اکیرمآ  یماظن  هرـصاحم  رد  ًالماکوس  راـهچ  زا  ناریا  درک و  لـیمکت  دوب –  هتفرگ  لکـش  روشک 

تشاد و هارمه  هب  زین  ار  ناریا  لـمع  تردـق  راـکتبا و  هجوـت  لـباق  شهاـک  هکلب  یمالـسا ، يروـهمج  رتـشیب  ياوزنا  هـب  رجنم  اـهنت 
میژر رییغت  يارب  اکیرمآ  تسایس  زا  زاغآ ، زا  ناریا  عقاو ، رد  .دش  بجوم  زین  ار  ناریا  تینما  یگدننکـش  يریذپ و  بیـسآ  ماجنارس 
هلمح زا  شیپ  .دـیدیم  تسایـس  نیا  فدـه  مه  ار  دوـخ  نارهت  هـک  ارچ  دوـب ؛ نـشور  مـه  نآ  لـیلد  درک و  یمن  تیاـمح  قارع  رد 

.دوب هدرک  رارقرب  یبلچ  دمحا  هورگ  قارع و  یمالسا  بالقنا  يالعا  سلجم  اب  یمیقتسم  طابترا  ناریا  قارع ، هب  اکیرمآ 

رد اهنت  هن  .تسا  یمالـسا  يروهمج  لابق  رد  اکیرمآ  تاین  فادها و  هکلب  تسین ، قارع  ناریا ، تدم  هاتوک  يروف و  ینارگن  نونکا 
تروص رد  اه  ییاکیرمآ  .دنتـسه  اهنآ  تبون  قارع  زا  دـعب  هک  دراد  دوجو  روصت  نیا  هرهاـق  یتح  ضاـیر و  قشمد ، رد  هکلب  نارهت 

ناریا نیاربانب  .داد  دـنهاوخ  شیازفا  ناریا  رب  ار  دوخ  یماظن  یتینما و  ياهدـیدهت  ًاـعطق  قارع  رد  دوجوم  تالکـشم  رب  ندـمآ  قئاـف 
طخ ار  قارع  ناریا  يروصت ، نینچ  اب  .دـنک  یم  هدامآ  قارع  رد  نآ  هدـناشن  تسد  میژر  ای  اکیرمآ  اب  ینمـشد  عورـش  يارب  ار  دوخ 
رد زاغآ  نامه  زا  نارهت  لیلد  نیمه  هب  .دنک  يریگولج  دروم  نیا  رد  اکیرمآ  تیقفوم  زا  دنک ، یم  شالت  دناد و  یم  دربن  نیا  لوا 
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نتخاس مهتم  ياه  لیلد  نیرتمهم  زا  یکی  عقاورد ،  (1) .تسا هدرک  ذوفن  لامعا  هعیش  ياه  هورگ  قیرط  زا  هدنیآ ، تلود  یهد  لکش 
ماـگ نیتـسخن  رد  اـکیرمآ  یباـیماک  زا  ناریا  سرت  نیمه  نایـشروش ، زا  یناـبیتشپ  قارع و  رد  یلخاد  گـنج  هب  ندز  نماد  هـب  ناریا 

رد رگید ، ینخـس  هب  .تسا  هقطنم  رد  یماـظن  لاغـشا  ياـههنیزه  ندرب  ـالاب  روـشک و  نیا  یگیاـسمه  رد  ترارـش » روـحم   » يدوباـن
دنور رشب و  قوقح  یمتا ، يژرنا  نوچمه   ) از فالتخا  ياه  هنیمز  رد  ناریا  هدحتم و  تالایا  نایم  اهیگریت  تالکشم و  لح  تروص 

.تشاد (2) دهاوخ  نیون  قارع  شریذپ  يارب  ار  يرتشیب  یگدامآ  هقطنم  هنایمرواخ ،) حلص 

ینس برع  ياهروشک  ناریا و  نایم  طباور  یگریت  اهینس و  شنکاو   : 7-2

یگدامآ و یبرع )  ) هنایمرواخ دـسریم  رظن  هب  برع ،) ياهروشک  شنکاو  هعیـش و  کیتیلپویژ   ) مود تسخن و  راتفگ  تاحیـضوت  اـب 
نایم هنهک  ياهزیتس  اه و  تباقر  رگید  راب  هلئسم  نیا  عقاو ، رد  .دشاب  هتشادن  ار  برع  مه  نآ  هعیش و  روشک  نیمود  شریذپ  ییاناوت 

رد نایعیـش  یبای  تردق  دنور (  نیا  زا  ناریا  لماک  ینابیتشپ  تروص  رد  یجراخ ، دـعب  رد  تخاس و  دـهاوخ  هدـنز  ار  ینـس  هعیش و 
یتح يدراوم  رد  قارع و 

نایم ياه  تباقر  اهزیتس و  قارع ،) رد  اهینس  تیمورحم  بوکرس و 
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رد ، » هنایمرواخ لیاسم  سانشراک  هاگشناد و  داتـسا  يدمحا ،» دیمح   » رواب هب  .تفای  دهاوخ  شیازفا  ینـس  برع  ياهروشک  ناریا و 
تنس لها  نایعیش و  نایم  یلماعت  رگا  هک  بیترت  نیا  هب  دشاب ؛ شلاچ  مه  ناریا  يارب  تسا  نکمم  هعیـش  تیرثکا  دوجو  سفن  عقاو ،

رد نایعیـش  هک  ارچ  تسا ؛ هعیـش  ناریا و  نایز  هب  دـنک ، ادـیپ  شرتسگ  هنایمرواخ  قطانم  لکرد  هدـنیازف  داضت  نیا  دریگن و  تروص 
هاوگ قارع  هنازور  ياهراجفنا  هک  نانچمه  دنز ، یم  نماد  رتشیب  ار  ینس  هعیش و  فالتخا  هلئسم ، نیا  دنتـسه و  تیلقا  رد  هنایمرواخ 
ینس ینامگ  دب  تسا و  هدروآ  دیدپ  مه  شلاچ  کی  قارع  رد  نایعیـش  نتفای  تردق  هطلـس ، مییوگن  رگا  نیاربانب  .تسا  هلئـسم  نیا 

هب تسا  نکمم  هلئـسم  نیا  هک  دـندرک  يریگ  عضوم  ناریا  هلمج  زا  نایعیـش و  هیلع  ینـس  برع  ناـهج  هجیتـن  رد  هدز و  نماد  ار  اـه 
سانشراک هاگشناد و  داتـسا  رگزرب ،» ناهیک   » (1)« .دـنک لمع  قیقد  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تسا  مزال  دـنزب و  بیـسآ  ناریا  یلم  عفاـنم 

تـسایس هزوحرد  تباقر  زا  يدـیدج  رود  دوش ، لیدـبت  روحم  هعیـش  يروشک  هب  قارع  رگا  : » تسا دـقتعم  زین  هناـیم  رواـخ  لـیاسم 
(2)« .دوب دهاوخن  ناریا  عفن  هب  تدمزارد  رد  رما ، نیا  داد و  دهاوخ  خر  برع  ناهج  اب  ناریا  یجراخ 

نایعیـش یتح  ینـس و  ياه  برع  نایم  رد  نآ  ياه  تلاخد  ناریا و  هب  تبـسن  اه  هنیک  اهزیتس و  اـه ، ماـهتا  زین  قارع  یلخاد  دـعب  رد 
يراتخمدوخ تساوخرد  رب  ینبم  میکح  مادـقا  زا  تدـش  هب  هک  قارع  ياهینـس  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  .تسا  هتفای  شیازفا  رالوکس 

.دننک یم  مهتم  هنیمز  نیا  رد  نتشاد  شقن  هب  ار  ناریا  دنا ، هدش  نارگن  دونشخان و  روشک  نیا  بونج  يارب  مسیلاردف ) )
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هقطنم کی  يارب  نایعیـش  ياضاقت  : » دیوگیم یـساسا  نوناق  نیودت  هتیمک  وضع  ینـس  هدـمع  بزح  ياضعا  زا  یکی  یئارماس » دایا  »
ناریا طسوت  قارع  بونج  لرتنک  يارب  ياهلیح  مسیلاردف  ثحب  هک  تسا  نیا  اهینس  روصت  .مینادیم  ناریا » راشف  زا  یـشان   » ار لاردف 
نوناق نیودت  هب  شنکاو  رد  زین  ینس ،) برع   ) قارع لقتـسم  ياه  تارکومد  عمجم  سیئر  یچ ،» هچاپ  ناندع  ، » نینچمه  (1)« .تسا

قارع رد  ناریا  ذوفن  یلاردف  ماظن  اب  دـننک  یم  ساسحا  اه  یقارع  رتشیب  هک  تسا  نیا  یـساسا  لکـشم  : » تشاد راهظا  قارع  یـساسا 
« .دنراد یکیدزن  طباور  ناریا  اب  دنتسه ، تردق  رد  هک  اه  ماقم  یخرب  هکنیا  هژیو  هب  دش ؛ دهاوخ  رتشیب 

يوس زا  مسیلاردـف  تساوخرد  رد  ار  ناریا  اه ، ینـس  : » تشون هنیمز  نیا  رد  يراتـشون  رد  زین  اکیرمآ  زمیات » سلجنآ  سل   » هماـنزور
یعدـم قارع  رد  ینـس  بازحا  ياضعا  زا  یکی  ییارماس ،» دایا   » تاراهظا هب  هراشا  اب  همانزور  نیا  دـنناد .» یم  لیخد  قارع  ناـیعیش 

(2)« .مینک یم  یقلت  ناریا  يوس  زا  يراشف  ناونع  هب  ار  هلئسم  نیا  ام  داتفا و  قافتا  هراب  کی  هب  زیچ  همه  : » دش

(، ناریا حتاف  برع  هفیلخ  « ) باطخ نب  رمع  : » نوچمه یکوکشم  ياهمان  اب  ینس  برع  يرادیاپ  ياه  هورگ  شیادیپ  رگید ، يوس  زا 
يروتارپما نایم  زاس  تشونرس  گنج  مان  « ) هیسداقلا (، » مالـسا زاغآ  رد  ناریا  حتاف  برع  نارادرـس  زا  یکی  « ) صاقو یبا  نب  دعـس  »

هدنهد ناشن  قارع ، ياهرهـش  رد  اه  هورگ  نیا  راکـشآ  یـشکمجع  یـشک و  هعیـش  نینچمه  و  و ....  نایزات ) نایناساس و  دنمهوکش 
نیا رد  ناریا  تلاخد  هنوگره  زا  يرازیب  ناریا و  اب  اههورگ  نیا  ینمـشد  جوا  اه و  هورگ  نیا  نایم  رد  یثعب  یتسرپ  داژن  ندوب  هدـنز 

.تسا یبرع  نیمزرس 
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ماجرف

هطبار هک  دنرواب  نیا  رب  نارگ  لیلحت  رتشیب  .تسین  راذـگریثات  ساسح و  ناریا  هزادـنا  هب  شناگیاسمه  زا  کی  چـیه  اب  قارع  طباور 
زا سپ  ناملآ  هسنارف و  ناـیم  هطبار  هب  هک  دـیارگ  یم  یمرگ  داـحتا و  هب  ردـق  نآ  اـی  مادـص  زا  سپ  نیون  ياـضف  رد  قارع  ناریا و 
رد تالوحت  .دنوش  یم  لیدبت  هقطنم  رد  دـنمورین  نمـشد  ود  هب  هک  دـش  دـهاوخ  شنترپ  ردـق  نآ  ای  دوش و  یم  هیبش  یناهج  گنج 

هیاسمه نیرت  مهم  یـسایس  ماظن  یتح  یجراخ و  تسایـس  بوچراچ  هکلب  روشک  نیا  یجراخ  طباور  اـهنت  هن  مادـص ، زا  سپ  قارع 
.دهد یم  رارق  ریثات  تحت  زین  ار  ناریا  ینعی  نآ  کیتلپویژ 

موتحم تشونرـس  اه  هناسفا  نیا  زا  یکی  دوش ؛ هدرپس  یـشومارف  هب  دـیاب  دوش  یم  هتفگ  قارع  ناریا و  هطبار  هرابرد  هک  ییاه  هناسفا 
ناریا و روشک  ود  طباور  داینب  هیاپ و  یخیرات ، کـیتلپویژ  ینمـشد  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  .تسا  رگیدـکی  اـب  تباـقر  يارب  روشک  ود 

تقیقح نیا  شریذـپ  دـنمزاین  قارع  ناریا و  نایم  رـصاعم  هطبار  ياه  یگدـیچیپ  كرد  .تسین  تسرد  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  قارع 
هک دهد  یم  ناشن  دهاوش  نئارق و  اما  .یخیرات  عیاقو  هن  دراد  هتشذگ  ههد  دنچ  تالوحت  رد  هشیر  روشک  ود  نایم  اه  شنت  هک  تسا 
ات ددرگیم  رب  کیژتارتسا  عفانم  ینآ و  تاقافتا  هرمزور و  لئاسم  هب  رتشیب  درادن و  ینالوط  هنیـشیپ  طباور ، رد  شنت  ینامگدـب و  نیا 
اما دـنک  یم  ادـج  مه  زا  ار  قارع  ناریا و  نانچمه  کیتلپویژ  ياه  تیعقاو  هچرگا  رگید  يوس  زا  .قیمع  کیژولویدـیا و  تفلاـخم 
رد دوخ  عفانم  يریگیپ  يارب  هبناجود  يراکمه  ییاناوت  یگداـمآ و  اـه ، شنت  همادا  فـالخ  رب  هک  دـنا  هداد  ناـشن  هیاـسمه  ود  نیا 
رـس زا  ار  دوخ  هتـشذگ  يداصتقا  طـباور  زا  یـشخب  دـندرک و  اـیحا  ار  دوخ  کـیتاملپید  طـباور  روشک  ود  .دـنراد  ار  سراـف  جـیلخ 

هنایم یسایس  يربهر  اب  دناوتب  ناریا  رگا  .دنتفرگ 
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.دبای یم  هعسوت  نیا  زا  رتشیب  روشک  ود  طباور  هک  تفگ  ناوت  یم  دنک ، لماعت  مادص  زا  دعب  قارع  يور 

دیآ و یم  رامـش  هب  دیدهت  مه  تصرف و  مه  موس -  راتفگ  رد  هدش  دای  دراوم  هب  هجوت  اب  ناریا -  يارب  نانچمه  قارع  دوجو ، نیا  اب 
ياه یهاوخ  هداـیز  هب  فرط  ود  زا  مادـک  ره  هچناـنچ  .دراد  ییازـس  هب  شقن  تیعـضو  نیا  یگنوگچ  رد  روشک  ود  نارگیزاـبراتفر 

زا .دوش  یم  هدوزفا  زین  هتشذگ  ياهدیدهت  هب  يدیدهت  هکلب  دور ، یمن  رامـش  هب  تصرف  اهنت  هن  ریخا  تالوحت  دروآ ، يور  هتـشذگ 
رد هنیمز و  نیا  رد  تاـبث  تینما و  هب  روشک  نیا  زاـین  قارع و  رد  ینمااـن  نارود  نیا  رد  ناریا  هژیو  هب  نارگیزاـب  راـتفر  عون  ور ، نیا 
ای مسیبرع و  ناـپ  ییارگ و  یلم  رب  هراـبود  دـیکات  تروـص  رد  زین  نیوـن  قارع  .دوـش  یم  یباـیزرا  مـهم  روـشک ، ود  طـباور  هدـنیآ 

.دش دهاوخ  لیدبت  ناریا  يارب  راکشآ  يدیدهت  هب  هرابود  یمجاهت ، یشترا  لیکشت  ای  ناریا و  ناتسزوخ  برع  موق  کیرحت 
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: يریگ هجیتن 

هدنیآ یسایس  راتخاس  رد  یـشقن  هچ  قارع  نایعیـش  هک  دوش  هداد  خساپ  یلـصا  شـسرپ  نیا  هب  ات  دیدرگ  شـشوک  شهوژپ ، نیا  رد 
؟ دوب دهاوخ  هچ  ناریا  یلم  عفانم  تینما و  رب  تالوحت  نیا  ریثات  تشاد و  دنهاوخ  روشک  نیا 

نیا رد  هدـحتم  تـالایا  يوس  زا  گرزب » هناـیمرواخ  حرط   » يزاـس هداـیپ  هلمج  زا  هنیمز  نیا  رد  رثوم  لـماوع  یـسررب  اـب  ور ، نیا  زا 
نوناـق قارع ، یتیعمج  تفاـب  رد  نایعیـش  ندوب  هنیرتشیب  تیعمج ، هنیرتشیب  تیمکاـح  يرـالاس و  مدرم  رب  حرط  نیا  دـیکات  هقطنم و 

يربهر و رد  هعیش  تیعجرم  ياتمه  یب  شقن  ماجنارس ، و  یناملراپ ، ماظن  تاباختنا و  مدرم ، تیمکاح  رب  نآ  دیکات  قارع و  یـساسا 
شقن نتشاد  رب  ینبم  شهوژپ  نیا  هیضرف  دوش و  هداد  خساپ  نیداینب  شـسرپ  نیا  هب  دیدرگ  شـشوک  قارع ، نایعیـش  یگچراپ  کی 

.ددرگ تابثا  قارع  یسایس  راتخاس  هدنیآ  رد  نایعیش  يوس  زا  یساسا 

رد هدـحتم  تالایا  دربهار  .دـنا  هداهن  ماگ  یتشگزاب  یب  ریـسم  هب  قارع  نایعیـش  دـش ، هراشا  نآ  هب  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  عقاو ، رد 
هنیرتشیب تموکح  اب  اهنت  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  قارع  رد  ار  یتردـق  الخ  نآ ، تردـق  ياهداهن  ثعب و  میژر  یـشاپورف  هقطنم و 

تردق الخ  نیا  هدحتم ) تالایا  دربهار  همانرب و  قبط   ) تیعمج
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يرـالاس و مدرم  زا  یناـبیتشپ  ظاـحل  هب  مه  ثعب و  میژر  ینوگنرـس  تهج  هـب  مـه  هدـحتم ، تـالایا  رگید ، یناـیب  هـب  .ددرگ  یم  رپ 
.تسا هدرک  تکرح  نایعیش  ینعی  قارع  تیعمج  هنیرتشیب  عفانم  اه و  هتساوخ  اب  اتسار  رد  هنیرتشیب ، تموکح 

نآ ياه  هدنام  یقاب  تسا و  هدیشاپ  ورف  ینس  ياهبرع  یثعب و  نیشیپ  میژر  تردق  ياهداهن  اهراتخاس و  وس ، کی  زا  دنیارف ، نیا  رد 
ییالاب رایـسب  يدـنمداهن  یهد و  نامزاس  زا  هک  هعیـش  ياـه  ناـیرج  اـه و  هورگ  يوس ، رگید  زا  و  دـنایدوبان ، بوکرـس و  لاـح  رد 

هنیرتشیب رانک  رد  دـنور  نیا  .دنتـسه  قارع  تیمکاح  رد  دوخ  تردـق  ياههیاپ  میکحت  يزاس و  راوتـسا  لاح  رد  دنتـسه ، رادروخرب 
زا هک  هعیـش  ياه  نایرج  اه و  هورگ  يوس ، رگید  زا  و  دـنایدوبان ، بوکرـس و  لاح  رد  نآ  ياـهنیباک  ناـملراپ و  رد  نایعیـش  ندـش 

قارع تیمکاح  رد  دوخ  تردق  ياه  هیاپ  میکحت  يزاس و  راوتـسا  لاح  رد  هدوب  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  يدنمداهن  یهد و  نامزاس 
.تسا ریذپ  هنیباک  ناملراپ و  رد  نایعیش  ندش  هنیرتشیب  رانک  رد  دنور  نیا  .دنتسه 

یکلام يرون  تلود  یلصا  ياه  تسایس  زا  هک  مسیرورت -  بوکرـس  اهزرم و  لرتنک  يارب  یتینما  یتاعالطا و  ياهداهن  شرتسگ  اب 
نیـسپاو هعیـش ، یلـصا  ياه  نایرج  اه و  هورگ  ذوفن  ریز  هعیـش و  ياضعا  هنیرتشیب  اب  یلم  شترا  سیلپ و  ياـهورین  داـجیا  و  تسا - 

یجراخ ياه  یفلس  اه و  یباهو  ینس ، ياه  برع  مادص ، نارادافو  یثعب ، هدنامزاب  ياه  هورگ  ياهدیما 

.تسا هدش  سای  هب  لیدبت  ینس  ياه  برع  هرابود  تیمکاح  یثعب و  ماظن  تشگزاب  يارب  هیاسمه  برع  ياهروشک  ماجنارس  و 

هتفای باتزاب  گرزب » هنایمرواخ  حرط   » رد هک  تیعمج  هنیرتشیب  تیمکاح  يرالاس و  مدرم  شرتسگ  رب  ینبم  هدـحتم  تـالایا  دربهار 
لیلد هب  دش -  هراشا  نآ  هب  مود  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه  عقاو - ، رد  .دراد  ییازس  هب  شقن  ریسم  نیا  رد  تسا ،
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دربهار ور ، نیا  زا  و  دوب ؛ نکممان  قارع  رد  نورد  زا  یلوحت  هنوگ  ره  ناکما  دادغب ، رب  رتیلاتوت )  ) هاوخ تیمامت  تموکح  تیمکاح 
يراوتـسا رد  مه  هعیـش و  هنیرتشیب  اب  رالاس  مدرم  یتموکح  اب  نآ  ینیزگیاج  رد  مه  دادغب ، میژر  ینوگنرـس  رد  مه  هدـحتم ، تالایا 

.تشاد دهاوخ  هتشاد و  يدیلک  ازس و  هب  شقن  هدنیآ  رد  اپون  تموکح  نیا  ياه  هیاپ 

نآ فارطا  هقطنم و  رد  تیدـج  اـب  دـتحم  تـالایاا  يوس  زا  ربـهار  نیا  يریگ  یپ  ياتـسار  رد  هک  مسیرورت  ياـه  هشیر  ندناکـشخ 
اهتنوشخ و شهاک  رد  دوشیم ، لابند  .....و ) نادوس  یلاموس ، نمی ، ناتسبرع ، زاقفق ، هنایم ، يایـسآ  ریمـشک ، ناتـسکاپ ، ناتـسناغفا ، )
هب هدـعاقلا »  » هژیو هـب  يزرم  ارف  یتـسیرورت  ياـه  هورگ  بوکرـس  عـقاو ، رد  .تـسا  رثوـم  رایـسب  قارع  رد  شمارآ  تاـبث و  شیازفا 

یلخاد گنج  عوقو  زا  يریگولج  اهیریگرد و  شهاک  رد  قارع ، رد  نانآ  ناگدـنیامن  و  يدوعـس ، یباهو  ندال ،» نب  هماـسا   » يربهر
.دراد ییازس  هب  مهم و  رایسب  شقن  دنکیم -  ور  هب  ور  يدج  دیدهت  اب  ار  هعیش  تموکح  تیدوجوم  تابث و  هک  قارع -  رد 

.دوشیم یبایزرا  مهم  قارع  نیون  يرالاس  مدرم  ماود  تابث و  يارب  قارع  رد  هدحتم  تالایا  یماظن  ياهورین  روضح  اتسار ، نیمه  رد 
ناریا و هژیو  هب  قارع  هیاسمه  ياهروشک  یخرب  يدج  ینارگن  هچ  رگا  هدحتم ، تالایا  نایماظن  هژیو  هب  رگ ، لاغشا  ياهورین  روضح 

یم لمع  قارع  هعیـش  تموکح  اپون و  يرـالاس  مدرم  تیوقت  يراوتـسا و  يارب  هنوراو ، ياـهنوگ  هب  اـما  تسا ، هتخیگنارب  ار  هیروس 
زا مادک  چیه  (، 2003-2006  ) قارع لاغشا  زا  هتشذگ  لاس  هس  لوط  رد  هک  تسا  زاس  تشونرـس  مهم و  يدح  هب  روضح  نیا  .دنک 

و يدامر ) دادغب ، لصوم ،  ) ینـس رابگرم  ثلثم  رد  دوخ  ياهورین  رارقتـسا  هب  رـضاح  قارع ، رد  هدحتم  تالایا  نامیپ  مه  ياهروشک 
مه
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.دندیدرگن هدودحم  نیا  رد  یجراخ  یلخاد و  ینس  یشروش  ياهورین  اب  ییورایور  بوکرس و  رد  هدحتم  تالایا  ياهورین  اب  يراک 

، نایعیش .دننکیم  شقن  يافیا  قارع  رد  نایعیش  تیمکاح  يزاس  راوتـسا  رد  زین  يرایـسب  ینورد  لماوع  ینوریب ، لماوع  نیا  رب  نوزفا 
.دنا هنیرتشیب  فجن ، هرـصب و  يدربهار  ردـنب  هژیو  هب  مهم ، ياهرهـش  زا  يرایـسب  تختیاپ و  رد  مه  روشک و  رـسارس  رد  مه  نونکا ،
لاس متـسیب و  هدـص  زاغآ  هب  تبـسن  قارع  رد  ار  نانآ  هاگیاج  تیعـضو و  نآ ، هموح  تختیاـپ و  رد  هژیو  هب  نایعیـش  ندوب  هنیرتشیب 

نانیـشن و رهـش  اـهنت  اـه ، ینـس  اـهلاس ، نآ  نوـچمه  رگید ، .تسا  هداد  رییغت  يریگ  مـشچ  هزادـنا  هـب  ناتـسلگنا ، زا  لالقتـسا  ياـه 
.دننک دادملق  روشک  يارچ  نوچ و  یب  یعیبط و  نامکاح  ار  دوخ  هک  دنور  یمنرامش  هب  روشک  ناگتخیهرف 

رد دنا ؛ هنیرتشیب  نانآ  دادغب ، تختیاپ ، ناتسا  رد  و  دنا ؛ قلطم  هنیرتشیب  روشک ،) ناتـسا  زا 18   ) یبونج ینایم و  ناتسا  رد 9  نایعیش ،
هورگ لصوم ) نیدلا ، حالص  رابنا ،  ) قارع يرتخاب  لامـش  رتخاب و  زکرم ، رد  تیمها  مک  ینابایب و  ناتـسا  هس  رد  اه  ینـس  هک  یلاح 

زا شیب  تختیاپ -  رد  هژیو  هب  نایعیش -  ات  تسا  هدش  ببس  یتیعمج  ياه  ییاج  هب  اج  تالوحت و  نیا  .دنهدیم  لیکـشت  ار  هنیرتشیب 
هب یبونج  ینایم و  ياهناتـسا  نایعیـش  ات  فالخ  رب  هنومن ، يارب  هک  ییاج  ات  دنروآ ، رامـش  هب  روشک  بحاص  یقارع و  ار  دوخ  شیپ 

رادـتقا یهاوخ و  تیمامت  يولج  هار  نیازا  اـت  دنتـسه -  یلاردـف  ماـظن  يراـتخم و  دوخ  ناـهاوخ  هک  ـالبرک  فجن و  هرـصب و  هژیو 
نیـشن هعیـش  ياهـشخب  يراتخم  دوخ  هنوگره  اب  نآ ، هموح  دادغب و  نایعیـش  میکح ،) فیط   - ) دنریگب ار  دادغب  رد  هدـنیآ  ياهتلود 

هعیش ياهارگ  یلم  ردص و  ادتقم  فیط   ) دننادیم كانرطخ  روشک  یگچراپکی  يارب  ار  نآ  هدوب و  فلاخم 
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دوخ تموکح  هشقانم  دروم  ياهناتـسا   ) یلاید كوکرک و  ياهناتـسا  رد  لامـش و  رد  اهدرک  اب  یتح  هنیمز  نیا  رد  ناـنآ  تختیاـپ .)
.دندرک ادیپ  يریگرد  دروخرب و  دروم  دنچ  رد  اهبرع ) ناتسدرک و  راتخم 

نادور نایم  رب  نایعیش  .دنیآ  یم  رامش  هب  روشک  ياه  شخب  نیرت  مهم  زا  قارع  نیشن  هعیش  ياه  شخب  اه و  ناتـسا  رگید ، يوس  زا 
عبانم زا  یمین  رب  نآ و  زیخ  لصاح  ياه  نیمز  و 

قارع یطابترا  هار  اهنت  هک  هرـصب -  يدربهار  ردنب  رب  نینچمه ، اهنآ  .دنراد  طلـست  تسا ، عقاو  روشک  نیا  بونج  رد  هک  قارع  یتفن 
تسا و نایعیش  هطلس  ریز  ناریا ، نآ ، مهم  هیاسمه  اب  قارع  يدربهار  ياهزرم  زا  یمین  .دنامکاح  دیآ -  یم  رامـش  هب  دازآ  ياهبآ  اب 

..... .

رتشیب مه  زاب  روشک  یسایس  هنحص  رد  قارع و  هدنیآ  رد  نایعیـش  تیمها  رب  قارع ، نیـشن  هعیـش  ياه  ناتـسا  اه و  شخب  تیمها  نیا 
.تسا لکشم  رایسب  قارع  هدنیآ  رد  نانآ  نتشاگنا  هدیدان  ور ، نیا  زا  و  دیازفا ؛ یم 

دهم فجن ، هزوح  .دراد  يرایـسب  شقن  روشک  نیا  رد  نانآ  هنزو  شیازفا  نایعیـش و  هاگیاج  رب  زین  قارع  رد  رقتـسم  هعیـش  تیعجرم 
رب هچ  نآ  .دراد  ییازس  هب  شقن  نانآ  ياه  مادقا  يزاس  گنهامه  نایعیـش و  يزاس  هچراپ  کی  رد  داهن  نیا  هدوب و  هعیـش  تیعجرم 

اهدرک ینـس و  ياه  برع  نایم  رد  داهن  نیا  هنومن  اتمه و  دوبن  دـیازفا ، یم  قارع  یعاـمتجا  یـسایس و  هنحـص  رد  داـهن  نیا  تیمها 
ییامنهار و اب  نایعیـش  درک ، ینـس و  برع  نوگانوگ  ياه  هورگ  ناـیم  ياـه  فـالتخا  اـه و  فاکـش  دوجو  اـب  بیترت  نیا  هب  تسا 

نیا .دنوش  یم  رهاظ  رت  هچراپ  کی  رت و  گنهامه  یتاباختنا ، ياهراتفر  هژیو  هب  دوخ  ياهراتفر  اهمادقا و  رد  تیعجرم  داهن  تیاده 
راتخاس رد  ار  یطلسم  یتح  الاب و  ذوفن  شقن و  نایعیش  هک  دنکیم  کمک  اعدا  نیا  تابثا  هب  لماوع ،
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ياراد ینـس  ياه  برع  اـهدرک و  هب  تبـسن  يرایـسب ، ياـه  تیعقوم  دراومرد و  مک  تسد  تشاد و  دـنهاوخ  قارع  هدـنیآ  یـسایس 
.دنتسه تیحجرا  يرترب و 

دوب و برع  ناهج  يرواخ  هزاورد  قارع ، .تشاد  دهاوخ  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  يرایـسب  يا  هقطنم  ياهدـمایپ  اهریثات و  هعیـش ، قارع 
یتنـس یخیرات و  نمـشد  ياه  يزارد  تسد  اهتـشاد و  مشچ  ربارب  رد  هزاورد  نیا  زا  تردق  اب  هتـشذگ ، ههد  دنچ  هدـص و  دـنچ  رد 

رد ینـس -  نییآ  رادـساپ  قارع ، ینیمزرـس ، ینابز و  يداژن ، يرادـساپ  رب  نوزفا  .درکیم  تظفاحم  يرادـساپ و  ناریا ، ینعی  نایزات ،
نیا هکلب  دوبن ، برع  ناهج  يرواخ  هزاورد  اهنت ، قارع ، .دمآ  یم  رامش  هب  تیبرع  ریذپان  ادج  شخب  هک  دوب  زین  هعیش -  ناریا  ربارب 

داـینب يزیر و  یپ  رد  هیروس ، يدودـح  اـت  رـصم و  هارمه  هب  دوب و  زین  برع  ناـهج  يربـهر  هیعاد  ياراد  برع و  ناـهج  لد  روشک 
.تشاد يدیلکو  مهم  رایسب  شقن  یبرع  یتسرپ  داژن  یبرع و  ناپ  ياه  يژولویدیا 

.تسکـش مه  رد  ار  نآ  هدیـسوپ  ياهداینب  اـههیاپ و  تخادـنا و  برع  ناـهج  مادـنا  رب  هزرل  هدـنپت ، لد  نیا  هزاورد و  نیا  یـشاپورف 
رد هک  دنتـسه  تیعقاو  نیا  دهاش  نونکا  تسا -  هدش  هداهن  داینب  مسیبرع  ناپ  يژولویدیا  هیاپ  رب  هک  برع -  هیداحتا  برع و  ناهج 
هدز هیکت  یهاشداپ  گنروا  رب  نییآ  یناریا  نایعیش  رابت و  یناریا  ياهدرک  نآ ، بش  کی  رازه و  ياهناسفا  تختیاپ  ناهج و  نیا  لد 

هللادبع ور ، نیا  زا  .دنایدوبان  بوکرس و  لاح  رد  نیشن  ینس  ثلثم  رد  ( ینـس ياه  برع   ) نانآ یگـشیمه  یتنـس و  نانامیپ  مه  دنا و 
زا ناریا  ناماد  هب  قارع  نتخادـنا  رطاخ  هب  ناتـسبرع ، هاـشداپ  هللادـبع ، کـلم  دـیوگ ، یم  هعیـش  لـاله  رطخ  زا  ندرا ، هاـشداپ  مود ،

.دنریگ یم  نشج  ار  دوخ  نابیتشپ  نیمود  روهظ  نانبل  نایعیش  دزرل و  یم  دوخ  رب  نیرحب  رد  هفیلخ  لا  دنکیم ، هلگ  هدحتم  تالایا 
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هدنرب نیرتگرزب  یتح  گرزب و  ناگدنرب  زا  هنایمرواخ ، روما  نارگ  شهوژپ  ناسانشراک و  زا  يرایـسب  رواب  هب  زین  ناریا ، نامروشک ،
ییاهر دوخ  يا  هقطنم  يدربهار  رطخ  نیرتگرزب  رـش  زا  يا ، هنیزه  نیرتکچوک  فرـص  نودـب  ناریا  .دـیآیم  رامـش  هب  تـالوحت  نیا 

رب تخر  نآ  یگیاـسمه  زا  یبرع  یتسرپ  داژن  موش  نیگنـس و  هیاـس  دـش ؛ هدوشگ  روشک  رتخاـب  یخیراـت  تسب  نب  هاـگان  هب  تفاـی ؛
ياهناتسب هدب و  اهدتس و  داد و  اهدمآ ، تفر و  دش ؛ اج  هب  اج  قارع  رتخاب  هب  ناریا  رتخاب  زا  ینس  هعیـش و  هنایمرواخ  ياهزرم  تسب ؛

هب قارع  رد  روشک  نیا  ناتـسود  دـمآرد ؛ یعیبط  تلاح  هب  ناریا  يرتخاب  روانهپ  ياهزرم  يداـصتقا  یتیعمج و  یعاـمتجا ، یگنهرف ،
يرتخاب تسب  نب  زا  یناریا  ناهج  مالک  کی  رد  و  دمآ ؛ نوریب  دوخ  کیتیلپویژ  ینید و  یخیرات ، ییاهنت  زا  ناریا  دندیـسر ؛ تردـق 

.تشگزاب نادور  نایم  هب  رگید  راب  هدص ، نیدنچ  زا  سپ  ناهج  نیا  تفای و  ییاهر  دوخ 

یتصرف رد  لصفم  یباسح  تروص  نداتـسرف  زا  دادـغب ، رد  هدـحتم  تالایا  رابت  یناـغفا  ریفـس  داز ، لـیلخ  ياـملز  هک  تسور  نیا  زا 
ندروآ راک  يور  رد  هدـحتم  تـالایا  راـکهاش  زا  قارع ، یلم  تینما  رواـشم  یعیبرلا ، قفوم  دـیوگ و  یم  نخـس  ناریا  يارب  بساـنم 

ار يراک  نینچ  ییاناوت  درک ، یم  فرصت  ار  دادغب  دوخ ، ناریا  رگا  یتح  وا ، رواب  هب  هک  دیوگ  یم  دادغب  رد  ناریا  کیدزن  ناتـسود 
.تشادن
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Abstract

After Saddam's regim's toppling in April 2003, Iraq stepped to a new period which its
main characteric is coming to power of shias in this country. In addition to expended
internal changes, this transition came along several regional effects and will come
along in future. Internally, Shias majority has reached to their proper and actual
position in power for the first time and has taken up political leadership of this country
along with kurd's minority. Externally, the classical regional balance with continous
superiority of sunnis collapsed and Shia world, Shia Arabs and Shia Iran come out of

.their historical isolation

The main question of this research is what is the shia role in iraq's political future and
its effect on Iran's national security and interests? The hypothesis of this research
propound that shias will have basic role in Iraq's political future and this transition will

.have some positive and negative effects on Iran's national security and interests

This research is composed of a general concept, three chapter and a conclusion.
general concept deals with research generalities including question design and

.abstract and assessment of some of references in this research field
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first chapter deals with shia history and its relation to Iraq and procedure of Arab's
tribes conversion to shiism Iraq's shia situation in Ottoman times, Britain occupation,
Kingdom government and finally republic period and the policy of these governments
towards Shias. In Second chapter, shia groups and movements in current Iraq and
Shia's reaching to power in new Iraq are evaluated. Third chapter deals with shia
geopolitics and demographics in region, first and then reviews regional effects of Iraq
transformations and shia's reaching to power with putting emphasis on neighbours,
especially Iran and finally, conclusion deals with this research's summing up and
review of procedure of its hypothesis confirmation, and regarding to current
procedures of Iraq transition and some factors like enforcement of ''Greater Middle
East'' Initiative in region by United States, Iraq demographics with shia majority, Iraq
new constitution and its emphasis on democracy and parliamentary system and
finally the role of shia leadership in Iraq leading and integrating Iraq shia society
(witch other religious and ethnic groups of Iraq are deprived of this institution
conclude that Iraq shias are stepped in a non-reversible way and if thay don't have
dominant role in future political structure of this country, they will include one of main
basis of it, at least. On the other hand, these transitions will have important results on

.changing balance of power in the region and Iraq's neighbours
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ریت 1382. ، 12  : هرامش 1 يداصتقا ، دنور  تسا "، همه  دوس  هب  تابث  اب  قارع  ، " بارهس یباهش ، - 38

دادرم 1382.  18 يرهشمه ، همانزور  يزاسزاب "، تفن و  عبانم  يزاس  یصوصخ  قارع ، ، " دمحم یئافص ، - 39

يد 1383. هرامش 34 ، کیتاملپید ، يرهشمه  یلخاد "، ياهشلاچ  یجراخ و  ياهدیدهت  نایم  هنایمرواخ  ، " نیسح يردفص ، - 40
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، لوا تشادرب  همان  هاـم  تقوم "، تلود  هب  تیمکاـح  لاـقتنا  زا  سپ  قارع  رد  ناریا  يداـصتقا  روضح  ، " یلع دیـس  ییاـبطابط ، - 42
هرامش 18 و 19. موس ، لاس 

رذآ 1384. هرامش 1 ، تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  اهشلاچ "، اهتصرف و  نمی : نایعیش  ، " ماصع دامعلا ، - 43

يد 1382. هرامش 22 ، ناهج ، تالوحت  هدیزگ  نایعیش "، قارع و  رد  تردق  لاقتنا  ، " دمحا یناهارف ، - 44

راهب 1384. هرامش 35 ، دربهار ، همان  لصف  گرزب "، هنایمرواخ  رودیرک  رد  تسخن  ماگ  قارع ، ، " دمحا یناهارف ، - 45

هرامش 9، یخیرات ، تاعلاطم  همان  لصف  (،" 1914 - 1924  ) قارع نایعیش  یبلط  لالقتـسا  شبنج  سیلگنا و  ، " نسح یناهارف ، - 46
.1384

دنفسا 1383. نمهب و  هرامش 32 ، ناهج ، تالوحت  هدیزگ  هچراپکی "، قارع  فالتئا  دربهار  نایعیش و  يزوریپ  ، " یلع یمساق ، - 47

همان هژیو  مود ، لاس  لوا ، تشادرب  همان  هام  ناریا "، یلم  عفانم  مادـص و  زا  سپ  هنایمرواخ  رد  لیئارـسا  ، " نامحر روپ ، نامرهق  - 48
هرامش 2.

ریت هرامش 19 و 18 ، لوا ، تشادرب  ناریا "، هدنیآ  ياهتسایس  رب  نآ  تاعبت  قارع و  رد  تیمکاح  لاقتنا  ، " نامحر روپ ، نامرهق  - 49
دادرم 1383. و 

تشهبیدرا 1382. هرامش 16 ، لوا ، تشادرب  ناریا "، یلم  عفانم  اکیرمآ و  قارع ؛ یلخاد  نارحب  ، " نامحر روپ ، نامرهق  - 50

.1383 ، 20 هرامش تضهن ، همان  هام  نایعیش "، اب  لماعت  رد  اکیرمآ  يژتارتسا  ، " ارهز یمظاک ، - 51
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يد 1383. هرامش 34 ، کیتاملپید ، يرهشمه  قارع "، نایعیش  هچخیرات  هب  یهاگن  ، " ناوه لوک ، - 52
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.1383 يدربهار ،

.1383 هرامش 40 ، یتینما ، یعافد و  تاعلاطم  همان  لصف  هنایمرواخ "، کیتلپویژ  رد  قارع  شقن  ، " میهاربا یقتم ، - 56
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، موس لاس  لوا ، تشادرب  همان  هام  ام "، يژتارتسا  قارع و  رد  اـکیرما  يور  شیپ  طیارـش  لـیلحت  ، " یجراـخ تسایـس  تنواـعم  - 60
هرامش 23.

رهم 1384. هرامش 69 ، کیتاملپید ، يرهشمه  دور "، یم  اجک  هب  قارع  ، " یلع دمحم  يدتهم ، - 61
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دیحو نادرگرب  ناتسبات 2004 ، یلرتراوک ، نتگنشاو  قارع "، رد  هعیـش  تایح  دیدجت  يا  هقطنم  ياهدمایپ  ، " اضر یلو  رـصن ، - 62
هام 1383. يد  هرامش 34 ، کیتاملپید ، يرهشمه  یمیعن ، اضر 
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دنفسا 1381.
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، کیتاملپید يرهشمه  زییاـپ 2003 ، ، یلرتراوک نتگنیـشاو  مادـص "، زا  سپ  قارع  ناریا و  طـباور  هراـبرد  اـکیرمآ  ینیب  شیپ  .72"
دادرخ 1384. هرامش 50 ،

.1382 هرامش 3 ، همیمض ،)  ) هنایمرواخ تاعلاطم  همان  لصف  ناریا "، رب  نآ  ریثات  لاغشا و  زا  سپ  قارع  یتینما  تیعقوم  لیلحت  - " 73
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دادرم 1381.
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319 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


یتنرتنیا ياه  هلاقم 
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،" يا هــقطنم  ياــهینارگن  اهویرانــس و  اههاگدــید ، قارع ؛ رد  یعیـــش  تموــکح  قــقحت  تاــباختنا و  ، " دــمحا یناــهارف ، - 11
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نیون قارع  یسایس  راتخاس  رد  نایعیش  هاگیاج  رب  نآ  ریثات  هیاسمه و  ياهروشک  یلم  عفانم  تامازلا  اکیرمآ و  يژتارتسا  ریثات  - " 24
 . www.did.ir نارهت ، رصاعم  راربا  هسسوم  اهدیدهت "،) اهتصرف و  اهشلاچ ، )

 . www.shiastudies.com یسانش ، هعیش  یناهج  عمجم  نآ "، هچخیرات  عیشت و  - " 25

 . www.did.ir نارهت ، رصاعم  راربا  هسسوم  قارع "، نایعیش  شبنج  یسانش  هعماج  - " 26

.www.baztab.ir دادرخ 1385 ، 3 تسا "،؟ هدروخ  هرگ  مه  هب  اکیرمآ  ناریا و  عفانم  ارچ  - " 27

 . www.shiastudies.com یسانشهعیش ، یناهج  عمجم  ناتسناغفا "، نایعیش  - " 28

 . www.did.ir زا : لقن  هب  ناریا ، داصتقا  هعیش "، باتفآ  عولط  - " 29

یگنهرف هسـسوم  قارع "، نایعیـش  شبنج  روـطت  دـنور  زادـنا  مـشچ  و  يزاـس » تـلود   » دـنیارف رد  نایعیــش  هاـگیاج  شقن و  - " 30
.www.did.ir نارهت ، رصاعم  راربا  یللملا  نیب  تاقیقحت  تاعلاطم و 

322 ص :

قارع هدنیآ  یسایس  راتخاس  رد  نانآ  هاگیاج  شقن و  قارع : www.Ghaemiyeh.comنایعیش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 370زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com
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رذآ 1384. هرامش 1 ، تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  - 17

يد 1384. هرامش 2 ، تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  - 18

نمهب 1384. هرامش 3 ، تسخن ، لاس  نایعیش ، رابخا  همان  هام  - 19

يد 1381. هرامش 30 ، موس ، لاس  قارع ،) اکیرمآ و  گنج  هژیو   ) هاگن همان  هام  - 20

رویرهش 1383. دادرم و  هرامش 45 ، مراهچ ، لاس  هاگن ، همان  هام  ود  - 21

ریت 1384. دادرخ و  هرامش 49 ، مجنپ ، لاس  هاگن ، همان  هام  ود  - 22

ناتسبات 1382. راهب و  هرامش 2 و 1 ، تسخن ، لاس  یسانش ، هعیش  یصصخت  همان  لصف  - 23

ناتسبات 1383. هرامش 6 ، مود ، لاس  یسانش ، هعیش  یصصخت  همان  لصف  - 24

زییاپ 1383. هرامش 7 ، مود ، لاس  یسانش ، هعیش  یصصخت  همان  لصف  - 25

.1383 رذآ  17 هرامش 36 ، يرهشمه ،) یگتفه  همیمض   ) همان درخ  - 26

رهم 1384.  27 هرامش 71 ، يرهشمه ،) یگتفه  همیمض   ) همان درخ  - 27

نابآ 1384.  4 هرامش 73 ، يرهشمه ،) یگتفه  همیمض   ) همان درخ  - 28

.11/12/1383 قارع ، تاباختنا  هژیو  قرش ، همانزور  - 29

.1383 هرامش 1 ، قرش ، همان  لاس  - 30

.1384 ، 2 هرامش قرش ، همان  لاس  - 31

ناتسمز 1383. هرامش 1 ، تسخن ، لاس  تسایس ، قوقح و  همان  لصف  - 32
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نمهب 1382. هرامش 13 ، مود ، لاس  لوا ، تشادرب  همان  هام  - 34
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اه ینارنخس  اهوگ و  تفگ و 

يرهـشمه یمیعن ، اضر  دـیحو  همجرت  گرزب ، هنایمرواخ  رد  یـسارکومد  داصتقا "، یناـهج  عمجم  رد  ینچ  کـید  ینارنخـس  - " 1
نیدرورف 1383. هرامش 10 ، کیتاملپید ،

، يدربهار تاعلاطم  هدکشهوژپ  قارع ، یسایس  تالوحت  هدنیآ  زادنامـشچ  دیدج و  یـساسا  نوناق  میکح "، نسحم  ینارنخـس  - " 2
رهم 1384.

، کیتاملپید يرهشمه  ربماسد 2002 "، رد  جـتیره  داینب  رد  هدـحتم  تالایا  نیـشیپ )  ) هجراخ روما  ریزو  لواپ  نیلاک  ینارنخـس  - " 3
نیدرورف 1383. هرامش 10 ،

 . www.did.ir زا : لقن  هب  طسوالا ، قرش  همانزور  قارع "، نیشیپ )  ) ریزو تسخن  يرفعج ؛ میهاربا  اب  وگ  تفگ و  - " 4

 . www.did.ir: زا لقن  هب  هنامز ، میکح "، رقاب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  اب  وگ  تفگ و  - " 5

عمجم يریاح "، مظاک  دیس  هللا  تیآ  ردارب  فجن و  هیملع  هزوح  نالوئسم  ناداتسا و  زا  يریاح ؛ مالسالا  تجح  اب  وگ  تفگ و  - " 6
.www.shiastudies.com یسانش ، هعیش  یناهج 

 . www.did.ir اکیرمآ "، یجراخ  طباور  ياروش  وضع  رام ؛ بف  مناخ  اب  وگ  تفگ و  - " 7

 . www.did.ir زا : لقن  هب  يدربهار ، تاعلاطم  همان  لصف  دنواب "، سادیمره  دواد  اب  وگ  تفگ و  - " 8
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هماـنزور قارع "، ناـملراپ  رد  هچراـپکی  قارع  یناـمیپ  مـه  ربـهر  ـالعا و  سلجم  سییر  مـیکح ؛ زیزعلا  دـبع  اـب  وـگ  تـفگ و  - " 9
 . www.did.ir زا : لقن  هب  يرهشمه ،

يد هرامش 79 ، کیتاملپید ، يرهـشمه  قارع "، روما  رد  ناریا  هجراخ  ریزو  هژیو  هدنیامن  یجاخ ؛ رغـصا  یلع  اب  وگ  تفگ و  - " 10
.1384

يرهـشمه زا : لقن  هب  زمیاـت ، كرویوین  زنیکپاـه "، ناـج  هاگـشناد  هناـیمرواخ  تاـعلاطم  ریدـم  یمجع ؛ داوف  اـب  وگ  تفگ و  - " 11
هام 1383. نمهب  هرامش 40 ، کیتاملپید ،

 . www.did.ir زا : لقن  هب  کیتاملپید ، ناریا  هنایمرواخ ، قارع و  رد  یسارکومد  نایظفاح "، نیسح  دمحم  اب  وگ  تفگ و  - " 12

هلجم هجراخ "، روما  ترازو  للملا  نیب  یسایس و  تاعلاطم  رتفد  نیـشیپ )  ) لک ریدم  روپ ؛ داجـس  مظاک  دمحم  اب  وگ  تفگ و  - " 13
 . www.did.ir زا : لقن  هب  ناریا ، داصتقا 

دادرخ هرامـش 50 ، کـیتاملپید ، يرهـشمه  یللملا "، نیب  نارحب  هورگ  یناریا  رگ  لـیلحت  روپ ؛ داجـس  میرک  اـب  وـگ  تفگ و  - " 14
.1384

.1385 / 5 / 25 هنایم ، رواخ  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  نارهت ، يرهطا "، هللادسا  اب  هدنراگن  يوگ  تفگ و  - " 15

.1385 / 6 / 1 هنایم ، رواخ  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  نارهت ، يدمحا "، دیمح  اب  هدنراگن  يوگ  تفگ و  - " 16
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